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DRŽAVNI ZBOR

2315. Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine
za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve
kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o izdaji obveznic za plačilo
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi

razveljavitve kazni zaplembe premoženja
(ZIOOZP)

Razglašam zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodni-
ne za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni za-
plembe premoženja (ZIOOZP), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 9. junija 1999.

Št. 001-22-88/99
Ljubljana, dne 17. junija 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O IZDAJI OBVEZNIC ZA PLAČILO ODŠKODNINE

ZA ZAPLENJENO PREMOŽENJE ZARADI
RAZVELJAVITVE KAZNI ZAPLEMBE

PREMOŽENJA (ZIOOZP)

1. člen
Za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zara-

di razveljavitve kazni zaplembe premoženja izda Republika
Slovenija obveznice največ do višine 20 milijard tolarjev za
obveznosti države na podlagi pravnomočnih odločb o razve-
ljavitvi kazni zaplembe premoženja in določitvi višine od-
škodnine za zaplenjeno premoženje.

2. člen
Obveznice se izdajo v eni ali več serijah.

3. člen
Obveznice so nominirane v tolarjih in izplačljive v pet-

najstih letnih obrokih z zapadlostjo 1. marca tekočega leta.

Prvi letni obrok zapade v izplačilo 1. marca 2001.
Obveznice se obrestujejo z letno obrestno mero v višini

temeljne obrestne mere (TOM) + 1%.
Obresti, obračunane do izplačila prvega letnega obro-

ka, se pripišejo nominalni vrednosti obveznice.
Za čas od pravnomočnosti odločbe o razveljavitvi kazni

zaplembe premoženja in določitvi višine odškodnine za za-
plenjeno premoženje do izdaje obveznic pripadajo upravi-
čencem obresti v višini, ki velja za vloge na vpogled pri treh
največjih bankah po deležu varčevalcev. Te obresti se pripi-
šejo odškodnini, navedeni v pravnomočni odločbi.

4. člen
Obveznice se glase na ime in se lahko prenašajo brez

omejitev.
Za izplačilo glavnice in obresti po tem zakonu jamči

Republika Slovenija.

5. člen
Republika Slovenija zagotavlja sredstva za poravnavo

obveznosti po tem zakonu iz sredstev, s katerimi upravlja
Slovenski odškodninski sklad.

Kolikor sredstva iz prejšnjega odstavka poleg pokriva-
nja obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o denacionalizaciji,
ne zadoščajo tudi za pokrivanje obveznosti iz tega zakona,
je Republika Slovenija dolžna zagotoviti Slovenskemu od-
škodninskemu skladu dodatna sredstva za pokrivanje ob-
veznosti po tem zakonu.

Republika Slovenija je sredstva iz prejšnjega odstavka
dolžna zagotoviti na zahtevo skupščine Slovenskega od-
škodninskega sklada.

6. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu

zapadlosti vsakega letnega obroka.

7. člen
Naloge v zvezi z izdajo, vročanjem in izplačevanjem

obveznic ter obračunavanjem obresti opravlja Slovenski od-
škodninski sklad.

8. člen
Način ter roke za izplačevanje glavnice in obresti za

obveznice, izdane na podlagi tega zakona ter druga vpraša-
nja v zvezi z izdajanjem, vročanjem ter izplačevanjem obvez-
nic in izvrševanjem pravnomočnih odločb o razveljavitvi kaz-
ni zaplembe premoženja in določitvi višine odškodnine za
zaplenjeno premoženje, ki niso določeni s tem zakonom,
določi Vlada Republike Slovenije s posebno uredbo, ki jo
izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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Z uredbo iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republi-
ke Slovenije tudi način določitve višine obresti iz petega
odstavka 3. člena tega zakona in postopek pripisa teh obre-
sti k odškodnini, navedeni v pravnomočni odločbi o razvelja-
vitvi kazni zaplembe premoženja in določitvi višine odškodni-
ne za zaplenjeno premoženje.

9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-12/99-15/1
Ljubljana, dne 9. junija 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2316. Odlok o izvolitvi članov sodnega sveta, ki jih voli
Državni zbor Republike Slovenije

Na podlagi 131. člena ustave Republike Slovenije, 21.
člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95)
ter devete alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 239.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. junija 1999
sprejel

O D L O K
o izvolitvi članov sodnega sveta, ki jih voli

Državni zbor Republike Slovenije

Za člane sodnega sveta so izvoljeni:
dr. Vid JAKULIN
dr. Marijan PAVČNIK
dr. Marko PAVLIHA
Mitja STRAŽAR
Nevenka ŠORLI.

Št. 700-04/90-10/17
Ljubljana, dne 15. junija 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

MINISTRSTVA

2317. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja mini-
ster za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 169,77 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 39/99).

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. junija 1999.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

2318. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do
23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano

dovoljenje za promet
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Št. 512-25/99-69
Ljubljana, dne 14. junija 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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USTAVNO SODIŠČE

2319. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti
in zakonitosti 2. člena odloka o razglasitvi
športnih objektov občinskega pomena št.
01505-3/99 z dne 3. 3. 1999 Občinskega sveta
občine Bled

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Športne unije Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa Jože Ilc,
odvetnik v Ljubljani, na seji dne 13. maja 1999

s k l e n i l o:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 2. člena odloka o razglasitvi športnih objektov
občinskega pomena št. 01505-3/99 z dne 3. 3. 1999
(Uradni list RS, št. 17/99) Občinskega sveta občine Bled
se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. V izreku navedeni odlok (v nadaljevanju: odlok) je
izdan na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 – v nadaljevanju: ZSpo). Pobudnica ocenjuje, da
64. člen ZSpo urejuje lastninjenje športnih objektov in povr-
šin v družbeni lastnini, zato na tej zakonski podlagi občina
ne more postati lastnik športnega objekta ali površine, na
katerem že obstoji lastninska pravica. Navaja, da odlok v 2.
členu mimo zakonskega pooblastila posega tudi v nepre-
mičnine, na katerih naj bi že bila lastninska pravica športnih
organizacij. To naj bi se zgodilo v njenem primeru glede
nepremičnin, pripisanih pri vložni številki 342 k.o. Bled, in
sicer parcelne številke 356/1 igrišče, 357/1 stavbišče,
356/3 travnik, 356/4 športno igrišče. Ta odlok v 2. členu
določa objekte in površine občinskega pomena, v 3. členu
pa, da postanejo javni objekti iz 2. člena odloka z dnem
njegove uveljavitve last Občine Bled. Pobudnica je predloži-
la tudi zemljiškoknjižni izpisek Okrajnega sodišča v Radovlji-
ci št. 1687/99 z dne 7. 4. 1999, iz katerega izhaja, da so
pri vložni številki 342 k.o. Bled pripisane že navedene par-
celne številke, v listu B pa je vknjiženo lastništvo Športne
unije Slovenije, Ljubljana, Tabor 14 (pobudnice).

2. Pobudnica meni, da ji 2. člen odloka odvzema last-
ninsko pravico in zato predstavlja zaplembo. To naj bi bilo
sporno tudi z vidika 1. člena prvega Protokola Evropske
konvencije o človekovih pravicah. Kolikor se člen 2 odloka
nanaša na prenos lastnine pri nepremičninah vložne števil-
ke 342 k. o. Bled, naj bi bil v neskladju s prvim odstavkom
67. in 69. člena ustave in s prvim odstavkom 64. člena
ZSpo. Pobudnica je predlagala tudi zadržanje izvrševanja
odloka po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

3. Na podlagi prvega odstavka 160. člena ustave in
21. člena ZUstS odloča ustavno sodišče med drugim o
ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvr-
ševanje javnih pooblastil. Odlok je v svojem 2. členu posa-
mičen akt in ne predpis. Določba, s katero občinski svet na
podlagi določb ZSpo določi objekte in površine občinskega
pomena, namreč le identificira konkretne nepremičnine, ki
naj bi za tako določitev izpolnjevale zakonsko določene
kriterije, in samo to je njena vsebina. Izpodbijana določba
zadeva posamična razmerja med lokalno skupnostjo ter do-
sedanjimi upravljalci v tej določbi specificiranih nepremič-
nin, pri čemer temelji na uporabi prava (ZSpo) in ga ne
ustvarja na novo. To pa so značilnosti posamičnega akta.
Ostale določbe odloka sledijo zakonskim, ker pa pobudnica

smiselno izpodbija le 2. člen odloka, se v oceno pravne
narave ostalih določb odloka ni bilo treba spuščati.

4. Ustavnosti in zakonitosti posamičnih aktov ni mogo-
če izpodbijati s pobudo. Oceno njihove ustavnosti je ob
izpolnjenosti predpostavk iz 50. do 53. člena ZUstS mogo-
če zahtevati z ustavno pritožbo. Zakonitost aktov organov
lokalnih skupnosti, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo
posamična razmerja, pa se presoja v upravnem sporu (četrti
odstavek 1. člena zakona o upravnem sporu, Uradni list RS,
št. 50/97 – v nadaljevanju: ZUS). V upravnem sporu odloča
na prvi stopnji upravno sodišče, kolikor ni z zakonom druga-
če določeno (9. člen ZUS). Pobudniki zato lahko izpodbija-
jo določbo 2. člena odloka s tožbo pri upravnem sodišču v
roku trideset dni od vročitve tega sklepa (četrti odstavek 21.
člena ZUS). V izreku navedeno pobudo je bilo tako treba
zaradi nepristojnosti ustavnega sodišča zavreči.

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25.
člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Milojka Modri-
jan, dr. Lojze Ude, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-
Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-82/99
Ljubljana, dne 13. maja 1999.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

2320. Odločba o odpravi 9. točke 1. člena in tarifne
številke 9 odloka o komunalnih taksah v Občini
Videm

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Petrol, d. d., Ljub-
ljana, ki jo zastopa Mitja Ulčar, odvetnik v Kranju, na seji
dne 3. junija 1999

o d l o č i l o:

1. 9. točka 1. člena in tarifna številka 9 odloka o
komunalnih taksah v Občini Videm (Uradne objave Občine
Videm, št. 1/97) se odpravita.

2. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena
navedenega odloka se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica v pobudi vloženi dne 2. 11. 1998 nava-

ja, da je Občina Videm z izpodbijanim odlokom o komunal-
nih taksah v Občini Videm (v nadaljevanju: odlok), na podla-
gi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list
SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št.
18/91 – v nadaljevanju: ZKT) predpisala komunalno takso
za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva; na tej pod-
lagi je bila pobudnici taksa nato z odločbo Davčnega urada
Ptuj tudi odmerjena. Ker ZKT ne predvideva takse za točilna
mesta za prodajo pogonskega goriva, naj bi bila taka taksa v
nasprotju z ustavo in zakonom. Občina bi namreč lahko
predpisala komunalne takse le za tiste dejavnosti oziroma
predmete, ki so v ZTK taksativno našteti. Pobudnica zato
predlaga, naj ustavno sodišče izpodbijane določbe odloka
odpravi.

2. Občina Videm na pobudo ni odgovorila.
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B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Ustava v 147. členu določa, da lokalne skupnosti
predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih dolo-
čata ustava in zakon. Možnost občinskega predpisovanja
komunalne takse ureja ZKT. V 2. členu določa, da se komu-
nalne takse plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki
jih v tarifi komunalnih taks določi občinski svet. Pri tem ZKT
predpisovanje komunalnih taks z občinskim odlokom defini-
ra v dveh smereh. Najprej v 3. členu na splošno določa, da
se komunalne takse ne morejo odmerjati po vrednosti pred-
meta, po dejanskem prometu ali po dejanskem dohodku,
zatem pa v 4. členu navaja predmete oziroma storitve, za
katere občina lahko predpiše komunalne takse. Pri tem v 4.
členu ZKT ni določeno, da smejo občine predpisovati ko-
munalne takse za točilna mesta za prodajo pogonskega
goriva. Izpodbijani predpis v tem delu torej predpisuje takso
za povsem druge predmete, kot jih določa ZKT, in s tem
presega okvir in pogoje, ki jih ZKT postavlja za predpisova-
nje komunalnih taks (glej npr. odločbo št. U-I- 269/97 z
dne 9. 4. 1998, Uradni list RS, št. 33/98 in OdlUS VII, 64).

5. Glede na navedeno je ustavno sodišče 9. točko 1.
člena in tarifno številko 9 odloka odpravilo. Ustavno sodišče
je v mesecu aprilu 1998 v zadevi št. U-I-269/97 prvič
odločilo, da je predpisovanje komunalnih taks z občinskim
odlokom za točilna mesta pogonskih goriv nezakonito. Ob-
čine so imele možnost seznaniti se z odločbo (objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 33/98) in odpraviti morebitne neza-
konitosti v svojih odlokih. Če jih niso, so morale pričakovati
posledice, ki jih ZUstS predpisuje za primer odprave pred-
pisov.

6. Odprava učinkuje za nazaj (45. člen ZUstS). To
pomeni, da lahko vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenih
določb odloka nastale škodljive posledice, zahteva njihovo
odpravo. Če so posledice nastale s posamičnim aktom,
sprejetim na podlagi odpravljenih določb odloka, lahko pri-
zadeta oseba zahteva njegovo spremembo ali odpravo pri
organu, ki je odločil na prvi stopnji (prvi odstavek 46. člena
ZUstS). Spremembo oziroma odpravo posamičnega akta
lahko zahteva v treh mesecih od dneva objave te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije, če od njegove vročitve
do vložitve pobude na ustavno sodišče ni preteklo več kot
eno leto (drugi odstavek 46. člena ZUstS).

7. Pobudnica je kot izpodbijano določbo navedla tudi
6. člen odloka, ki opredeljuje dolžnosti vseh taksnih zave-
zancev v zvezi s taksnim predmetom (taksni zavezanci za
točilna mesta pogonskih goriv so bili posebej opredeljeni v
tarifni številki 9 odloka). Pri tem ni posebej navedla oziroma
utemeljila, zakaj naj bi bila ta določba v neskladju z ustavo in
zakonom. Z odpravo izpodbijanih določb odloka, ki sta se
nanašali na plačevanje komunalne takse za točilna mesta za
prodajo pogonskega goriva, je cilj, ki ga je zasledovala
pobudnica, dosežen. Ker od odločitve v tem delu pobude ni
pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja, ustav-
no sodišče (ne)skladnosti 6. člena odloka z ZTK in ustavo ni
ocenjevalo, temveč je pobudo v tem delu zavrnilo.

C)
8. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 45. člena
ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava
Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude,

dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št- U-I-389/98
Ljubljana, dne 3. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

2321. Odločba o razveljavitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Tolmin, kolikor se
nanaša na naselje Idrsko v Občini Kobarid

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Anke in Andreja Hrasta ter
drugih, ki jih zastopa Igor Manfreda iz Nove Gorice, na seji
dne 3. junija 1999

o d l o č i l o:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tol-
min (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tol-
min, št. 2/89 in 4/92) se razveljavi, kolikor se nanaša na
naselje Idrsko v Občini Kobarid.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki navajajo, da so neposredni sosedje go-

stinsko-trgovskega objekta na naslovu Idrsko 56, v katerem
naj bi poleg trgovine in gostinskega lokala začela obratovati
še diskoteka ter da dejavnosti, ki se izvajajo v navedenem
objektu, že sedaj motijo nočni mir, red in počitek pobudni-
kov. Izpodbijani odlok, na podlagi katerega je bilo 30. 6.
1989 izdano lokacijsko dovoljenje za adaptacijo in dozida-
vo omenjenega objekta, naj bi posegal v njihovo pravico do
zdravega življenjskega okolja, predvsem v pravico do noč-
nega miru in počitka, kakor tudi do nedotakljivosti posestva.
Zoper lokacijsko dovoljenje so pobudniki vložili predlog za
obnovo postopka. Sklep, s katerim je Upravna enota Tolmin
nekaterim pobudnikom dovolila obnovo, glede drugih pa
predlog za obnovo zavrgla, je bil v pritožbenem postopku
odpravljen. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč s
sklepom in odločbo št. 350-02-352/95RS z dne 18. 1.
1999 organu prve stopnje naložilo, naj ponovno presodi o
statusu strank in nato odloči o predlogu za obnovo po-
stopka.

2. Pobudniki nadalje navajajo, da je 1. člen odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (v nadaljeva-
nju: odlok) v nasprotju s 25. členom in s prvim odstavkom
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 37/85, 29/86, 43/89
in 5/90 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 55/92,
13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97 – v nada-
ljevanju: ZUN). Sporna določba naj bi v nasprotju z ZUN
dopuščala vse vrste posegov v ureditvenih območjih, uprav-
nim organom pa naj bi omogočala odločanje po prostem
preudarku. Odlok naj bi za celotno območje občine določal
pogoje za posege v prostor, vključno z novogradnjami, kljub
temu, da srednjeročni družbeni plan Občine Tolmin za ob-
dobje 1986 do 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87 – v nadaljevanju: srednje-
ročni plan) kot pogoj za izdelavo prostorskih izvedbenih
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načrtov predvideva dopolnitev planov. Menijo, da je za na-
selje Idrsko, skupaj s Kobaridom, predvidena izdelava pro-
storskih izvedbenih načrtov. Prav tako pa bi moral odlok v
skladu s 40. členom ZUN določati tudi meje obravnavanega
območja, funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega, pogoje za urbanistično obliko-
vanje obravnavanega območja ter za arhitektonsko obliko-
vanje objektov ter posegov v prostor in druge pogoje, ki so
pomembni za izvedbo predvidenih posegov.

3. Občina Kobarid v odgovoru ugovarja pravnemu inte-
resu nekaterih pobudnikov za vložitev pobude, vsebinske
očitke pa v celoti zavrača. Navaja, da si pobudniki napačno
razlagajo srednjeročni plan. Izdelava prostorskih izvedbenih
načrtov (v nadaljevanju: PIN) za Kobarid z Idrskim ni predvi-
dena niti s srednjeročnim planom niti z dolgoročnim družbe-
nim planom Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 (Urad-
no glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št.
8/87 – v nadaljevanju: dolgoročni plan). Glede očitne
neskladnosti s 40. členom ZUN pojasnjujejo, da 2. in 3.
člen odloka vsebujeta vse z zakonom zahtevane vsebine.
Občina še pojasnjuje, da gre pri spornem trgovsko-gostin-
skem objektu za adaptacijo nekdanjega zadružnega doma,
ki je vrsto let prazen razpadal.

B)
4. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in

zakonitosti odloka sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz
četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Pobudniki v vlogi z
dne 22. 2. 1999 pojasnujejo, da se pobuda za oceno ustav-
nosti in zakonitosti odloka nanaša na naselje Idrsko v Občini
Kobarid, saj se tam nahaja sporni gostinsko-trgovski objekt.
V tem obsegu je ustavno sodišče tudi presojalo ustavnost in
zakonitost odloka, saj pobudniki izkazujejo pravni interes za
presojo odloka le, kolikor se nanaša na naselje Idrsko.

5. Izpodbijani odlok je sprejela bivša Občina Tolmin,
vendar je ta na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami – ZLS)
postal predpis novih občin, ki so nastale na območju bivše
Občine Tolmin. V obravnavani zadevi je zato ustavno so-
dišče obravnavalo odlok kot predpis Občine Kobarid, saj se
naselje Idrsko nahaja na njenem območju.

6. Pobudniki navajajo, da izpodbijana določba odloka
omogoča vse vrste posegov in gradenj v prostor v ureditve-
nih območjih, za katera naj bi bila predvidena izdelava PIN,
kar naj bi bilo v nasprotju s 25. členom ZUN. V dolgoroč-
nem planu za naselje Idrsko ni predvidena izdelava PIN.
Dolgoročni plan namreč na strani 476, na katero se sklicu-
jejo tudi pobudniki, opredeljuje splošne razvojne usmeritve
pri urejanju prostora ter za tekoče in naslednje srednjeroč-
no obdobje za Kobarid z Idrskim predvideva le organizacij-
ske naloge za bodočo dopolnitev planov. Pobudniki si na-
pačno razlagajo vsebino plana, saj ta eksplicitno našteva
območja, za katera je predvidena izdelava PIN, med njimi
pa naselje Idrsko ni navedeno. Dovoljene posege v prostor
v naselju Idrsko določajo prostorski ureditveni pogoji (od-
lok). Tako je za gostinsko-turistične objekte v naseljih dovo-
ljena adaptacija in razširitev obstoječih objektov, nadomest-
na gradnja in individualna novogradnja. Takšna opredelitev
posegov v prostor je skladna s 25. členom ZUN, ki določa,
da so na ureditvenih območjih naselij ali posameznih funk-
cionalno zaokroženih območij v naseljih, ki se urejajo s
prostorsko ureditvenimi pogoji, dopustne komunalne uredi-
tve in adaptacije, dozidave ali nadzidave ter dopolnilne grad-
nje objektov oziroma naprav, ki so nujno potrebne za vzdr-
ževanje obstoječe gradbene strukture ali za bivanje in delo

prebivalcev na tem območju, kakor tudi gradnje, ki pomeni-
jo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur.

7. Po določbi 40. člena ZUN morajo prostorski uredi-
tveni pogoji določati meje obravnavanega območja, funkcije
območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje ali drugega
posega, pogoje za urbanistično oblikovanje obravnavanega
območja ter arhitektonsko oblikovanje objektov oziroma po-
segov v prostor na tem območju ter druge pogoje, ki so
pomembni za izvedbo predvidenih posegov. Odlok tega ne
določa. Odlok v 2. in 3. členu sicer določa, da so splošne
prostorske usmeritve odloka grafično prikazane in da so
stalno na vpogled pri upravnem organu, ki je pristojen za
urejanje prostora in varstvo okolja ter da odlok predstavlja
povzetek najvažnejših določil in usmeritev, ki so v celotni
tekstualni in grafični vsebini stalno na vpogled pri pristojnem
upravnem organu. Zakon sicer določa (24. člen ZUN), da
se prostorski izvedbeni akti prikažejo grafično, vendar pa
grafični prikazi ne morejo nadomestiti določitve obveznih
sestavin z odlokom. Glede na navedeno, je očitek pobudni-
kov utemeljen, zato je ustavno sodišče izpodbijani odlok v
delu, ki se nanaša na naselje Idrsko, razveljavilo.

8. Ostalih navedb pobudnikov in občine ustavno so-
dišče ni presojalo, saj so predmet upravnega postopka in
ne morejo biti predmet obravnave v postopku ocene ustav-
nosti in zakonitosti občinskega predpisa.

C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega odstavka 21. člena in 48. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-96/95
Ljubljana, dne 3. junija 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

SODNI SVET

2322. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 139. seji dne
20. 5. 1999 sprejel

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sod-
nikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– predsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-

njevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: SODNI SVET REPUBLIKE SLO-
VENIJE, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639 v 15-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.
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2323. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 139. seji dne
20. 5. 1999 sprejel

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sod-
nikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– podpredsednika Višjega delovnega in socialnega so-
dišča v Ljubljani.

Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: SODNI SVET REPUBLIKE SLOV-
ENIJE, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639 v 15-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

2324. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 140. seji dne
3. 6. 1999 sprejel

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sod-
nikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– namestnika predstojnice Okrajnega sodišča v Slo-
venskih Konjicah.

Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: SODNI SVET REPUBLIKE SLOV-
ENIJE, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639 v 15-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

2325. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni svet
Republike Slovenije na 139. seji dne 20. 5. 1999 sprejel

S K L E P

o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se s 1. 5. 1999
imenuje:

Franc ČERNE, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

2326. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni svet
Republike Slovenije na 139. seji dne 20. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrožnega sodišča

Na položaj svetnika okrožnega sodišča se s 20. 5.
1999 imenuje:

– Jože CEPEC, okrožni sodnik na Delovnem sodišču v
Mariboru.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

2327. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni svet
Republike Slovenije na 140. seji dne 3. 6. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrožnega sodišča
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se s 3. 6. 1999

imenuje:
– Andrej MARINČEK, okrožni sodnik na Okrožnem so-

dišču v Kranju.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.
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2328. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni svet
Republike Slovenije na 140. seji dne 3. 6. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrožnega sodišča

Na položaj svetnika okrožnega sodišča se 3. 6. 1999
imenuje:

– Iztok NAGLAV, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču
v Kopru.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

2329. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Sodni svet Republike Slovenije je na 139. seji dne
20. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z 20. 5. 1999 imenuje:

– Irena ŠKULJ GRADIŠAR.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2330. Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za
odstopanje ovadb v postopek poravnavanja

Na podlagi prvega odstavka 64. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in petega odstavka
161.a člena ZKP (Uradni list RS, št. 63/94 in 72/98)
generalna državna tožilka Republike Slovenije izdaja

S P L O Š N O    N A V O D I L O
o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v

postopek poravnavanja

1. člen
Z namenom, da se odpravi kriminogena situacija, ki

utegne povzročiti nove konflikte med storilcem in oškodo-
vancem ter se med njima doseže poravnava, kadar izrek

sankcije ni nujen, odstopajo državni tožilci na podlagi prve-
ga odstavka 161.a člena zakona o kazenskem postopku v
poravnavo kot primerne praviloma ovadbe za kazniva deja-
nja, ki so navedena v naslednjih alineah:

– 15. poglavje KZ: 133/1, 2, 3; 134/3 in 1; 137;
– 16. poglavje KZ: 142; 143; 145; 146; 147/1; 148;

149; 150/1, 2, 3, 4; 152/1, 2; 154/1; 158/1, 2; 160;
– 21. poglavje KZ: 200; 203 (to kaznivo dejanje je

primerno praviloma za odloženi pregon);
– 22. poglavje KZ: vsa kazniva dejanja razen členov

208 in 210;
– 23. poglavje KZ: vsa kazniva dejanja ob zakonskih

pogojih razen člena 222;
– 24. poglavje KZ: 245/3; 246;
– 25. poglavje KZ: 256/1 (ponarejanje avtobusnih in

železniških vozovnic).

2. člen
Za odstop v postopek poravnavanja načeloma niso

primerne ovadbe s kaznivimi dejanji, kjer je:
– oškodovana država, uradna oseba ali kjer oškodo-

vanca ni mogoče prepoznati oziroma definirati;
– kjer je en storilec in več oškodovancev;
– kjer je varovani objekt splošna dobrina npr. gospo-

darstvo, pravni promet, varnost javnega prometa (v teh pri-
merih je primernejša uporaba odloženega pregona).

3. člen
Pri odločitvah o odstopu ovadb v poravnavanje morajo

državni tožilci v vsakem primeru posebej presoditi, ali javni
interes in interes v kazensko zadevo vpletenih strank (storil-
ca in oškodovanca) dopuščajo odstop ovadbe.

Razlogi javnega interesa so lahko:
– teža in način storitve dejanja, posledice (majhna ško-

da, možnost sporazumne odprave škode), časovni odmik
dejaja, stopnja krivde, priznanje, obžalovanje, povratništvo,
socialne razmere;

– če gre za kaznivo dejanje, kjer se predvideva izrek
minimalne kazni;

– če je kaznivo dejanje posledica nekega nesporazu-
ma ali napačne presoje storilca;

– če gre za staro ali zelo mlado osebo (storilca ali
oškodovanca).

Razlogi interesa strank so lahko:
– soprispevek oškodovanca h kaznivemu dejanju;
– če je storilec sam z dejanjem oškodovan;
– slabo zdravstveno stanje storilca ali oškodovanca;
– če izvira dejanje iz dalj časa trajajočega odnosa, v

katerem bosta stranki ostali še naprej (npr. sorodniki, šola,
delovno mesto, sosedje, lokalna skupnost...);

– odnos med storilcem in oškodovancem, njuno pred-
hodno razmerje in odnos storilca do žrtve po dejanju.

4. člen
Pri odločitvi o odstopu ovadbe upoštevajo državni tožilci

časovno odmaknjenost storitve dejanja in način prijave ter
čas, ki je potekel od prijave do obravnave zadeve na tožilstvu.

Predhodno obravnavanje storilca ali prejšnja kaznova-
nost ni nujno ovira za odstop v poravnavanje.

5. člen
Posebno pozornost je potrebno posvetiti ovadbam, kjer

gre za sostorilstvo, pomoč ali napeljevanje ter ovadbam, kjer
gre za sostorilstvo z mladoletniki ali otroki, ker je v takih
primerih pričakovati oteženo komunikacijo v postopku po-
ravnavanja. Če je pri storitvi kaznivega dejanja sodelovalo
dvoje ali več oseb, mora državni tožilec odločati glede vsa-
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kega storilca posebej ali ovadbo zoper njega odstopiti v
poravnavanje ali ne.

6. člen
Po odstopu ovadbe smejo državni tožilci pred dokonč-

no sklenitvijo sporazuma na predlog poravnalca dati svoje
mnenje glede vsebine sporazuma.

7. člen
Če državni tožilec, ki prejme od poravnalca poročilo o

izpolnjenem sporazumu, meni, da je le-ta v nasprotju z dru-
gim odstavkom 161.a člena zakona o kazenskem postop-
ku, sme zadevo vrniti poravnalcu ali odločiti o nadaljnjem
postopku.

8. člen
Ta splošna navodila izdaja generalna državna tožilka

Republike Slovenije po opravljeni obravnavi predloga navo-
dil z okrožnimi in višjimi državnimi tožilci v skladu z določbo
tretjega odstavka 64. člena zakona o državnem tožilstvu.

9. člen
Ta splošna navodila začnejo veljati z dnevom objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 105/99
Ljubljana, dne 25. maja 1999.

Zdenka Cerar l. r.
Generalna državna tožilka

OBČINE

LJUBLJANA

2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ljubljana

Na podlagi 93. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92 in 8/96), 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/95 –
odločba US in 8/96), 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 65/95 – odločba US, 73/95 – odločba
US, 9/96 – odločba US, 14/96 – odločba US, 39/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 68/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US in 74/98) in
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 7. 6.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Ljubljana

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom

Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97) se v petem odstavku

1. člena številka registrskega vložka 1/120/00 nadomesti
s številko 061/100/420.

2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo Miklošičeva 24

nadomesti z besedilom Kotnikova 28.

3. člen
V 4. členu se prvi odstavek točke a) črta in nadomesti z

novim besedilom, ki se glasi:
“ Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki

obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in pred-

laganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja
ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo
bolnikov in poškodovancev;

– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in kre-
pitev zdravja;

– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zob-
nih bolezni ter rehabilitacijo;

– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z mot-
njami v telesnem in duševnem razvoju;

– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovan-
cev v socialnovarstvenih zavodih;

– neprekinjeno nujno medicinsko pomoč;
– zdravstvene preglede športnikov;
– zdravstvene preglede nabornikov;
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
– diagnostične in terapevtske storitve.“
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Drugi odstavek se črta.
Točka b) se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod opravlja tudi znanstveno-raziskovalno delo s

področja osnovnega zdravstvenega varstva pod pogoji, do-
ločenimi z zakonom.“

Doda se nova točka c), ki se glasi:
“Zavod ima organizirano tudi specialistično ambulant-

no dejavnost.“
V dosedanji točki c), ki postane točka č), se prvi odsta-

vek spremeni tako, da se glasi:
“Zavod je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka

dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov
pod pogoji, določenimi z zakonom.“

V drugem odstavku se četrta alinea “N/85.122 specia-
listična ambulantna dejavnost“ spremeni tako, da se glasi:
“N/85.122 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost“.

Črta se osma, deveta, deseta in enajsta alinea.
Dvanajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“K 73.104 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju medicine.“

4. člen
5. člen se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se

glasi:
“Dejavnost zavoda se izvaja v organizacijskih enotah, ki

jih določa statut zavoda.“

5. člen
6. člen se črta.

6. člen
V 7. členu se za besedama “direktor zavoda“ doda

besede “strokovni vodja in“, za besedama “strokovni svet“
se doda pika. Črtajo se besede “in nadzorni odbor.“.

7. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se za

besedo “ima“ črtata besedi “visoko strokovno“ in se pred
besedo “izobrazbo“ doda besedo “univerzitetno“.

Peti odstavek 9. člena se črta.

8. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja. Strokovni

vodja vodi in odgovarja za strokovno delo zavoda.“
V drugem odstavku se beseda “medicinskega“ nado-

mesti z besedo “strokovnega“.
V četrtem odstavku se besede “visoko izobrazbo ustrez-

ne zdravstvene smeri“ črtajo in nadomestijo z besedami
“univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri“.

9. člen
Drugi odstavek 11. člena se črta.

10. člen
12. člen se črta.

11. člen
V 14. členu se črta drugi stavek.

12. člen
15., 16. in 17. člen se črtajo.

13. člen
V 18. členu se črta peta alinea tretjega odstavka, četrti

in peti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.

14. člen
V 19. členu se v celotnem besedilu drugega odstavka

črta besedilo “oziroma posamezne strokovne poslovne eno-
te“, beseda “ustvarijo“ nadomesti z besedo “ustvari“ in be-
seda “razpolagajo“ z besedo “razpolaga. “

15. člen
V 20. členu se številka “20“ nadomesti s številko “19.“

16. člen
V 21. členu se v prvem odstavku črtajo besede “oziro-

ma posamezne strokovno poslovne enote“, beseda “odgo-
varjajo“ se nadomesti z besedo “odgovarja“, beseda “razpo-
lagajo“ pa se nadomesti z besedo “razpolaga“.

17. člen
V 23. členu se v drugem odstavku četrta alinea črta.
V sedmi alinei se črtajo besede “in nadzorni odbor

zavoda. “

18. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne

veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 500-7/99
Ljubljana, dne 7. junija 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BISTRICA OB SOTLI

2332. Statut Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli
na 4. redni seji dne 19. 4. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Bistrica ob Sotli

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Bistrica ob Sotli je samoupravna lokalna skup-

nost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Bistrica ob Sotli, Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Hrastje
ob Bistrici, Križan Vrh, Kunšperk, Ples, Polje pri Bistrici,
Srebrnik, Trebče in Zagaj.

Sedež občine je v Bistrici ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
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imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Občina Bistrica ob Sotli (v nadaljnjem besedilu: obči-

na) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja
javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce ob-
čine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem
soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko inicia-
tivo.

Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

5. člen
Občina Bistrica ob Sotli ima svoj grb, zastavo in praz-

nik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Bistrica
ob Sotli, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občin-
ski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna
komisija. V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo
in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrede, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,

– skrbi za uveljavitev vseh svojih zakonitih pristojnosti
na svojem območju.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov,

– pri gospodarski izrabi prostora na svojem območju
omogoča prednost svojim občanom.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in
zdravstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.
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7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:

– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

10. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.
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12. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine v (varianta: Uradnem listu RS,
Rogaške novice) z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih orga-
nov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebnopravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje sedem članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v
dvajsetih dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

14. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
določi podžupanu, da bo v primeru predčasnega preneha-
nja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne-
združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.

16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
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katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

17. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi nastarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj osemkrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

18. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetret-
jinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občin-
skega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.

21. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,

če je s pravnomočno sodbo obsojen na pogojno ali na
nepogojno kazen zapora,

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta se določa z odlokom. S sklepom o ustanovitvi obča-
snega delovnega telesa in imenovanju članov določi občin-
ski svet tudi njegove naloge.

23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih čla-
nov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.
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24. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinski svet ustanovi z odlo-

kom, s katerim določi število članov posameznega delovne-
ga telesa občinskega sveta in delovno področje.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu z odlokom obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

28. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta
statut.

30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.
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32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za preučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

36. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-

tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku osem dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospo-
darnost porabe občinskih javnih sredstev.

38. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega
odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe
in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področ-
ja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslo-
vodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sred-
stev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
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ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

40. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih
podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finanč-
nih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skla-
dov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepre-
mičnim in premičnim premoženjem. V program lahko nad-
zorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom sezna-
ni nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzomi
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

41. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe. V postopku nadzora so odgo-
vorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbo-
ra, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentaci-
jo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nad-
zor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za
izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahte-
vane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,

župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

42. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

43. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

44. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

45. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

46. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

47. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

48. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
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O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

49. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

50. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

51. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lah-

ko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izo-
brazbo.

52. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

53. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

54. člen
Občina ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči

in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske orga-
ne in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi občine

55. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

56. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

57. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri

opravljanju javnih zadev v občini, ustanovi občinski svet z
odlokom vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z
odlokom se določi organizacija in način dela vaških od-
borov.

Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo na pred-
log komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja, občani na zborih občanov, ki jih skliče
župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI

58. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska inicia-
tiva.

1. Zbor občanov

59. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.
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Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

60. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-

ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvi-
jo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu vo-
livcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v
tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

61. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

62. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za kate-
ro je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

63. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj deset odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

64. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

65. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

66. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

67. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja odloči župan s sklepom. Z istim skle-

pom določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem,
ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in
rok za zbiranje podpisov.

Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne
pravice, overi tudi podpise volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.
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68. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

69. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

70. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

71. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

72. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

73. člen
Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahte-

va izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

74. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

75. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

76. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

77. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

78. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
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– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

79. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

80. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

81. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

82. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

83. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

84. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

85. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

86. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-
ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

87. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

88. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

89. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna.

90. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodov in odhod-

kov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

91. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu.

92. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu.

93. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proraču-
na, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih name-
nih.

94. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se finaciranje nadaljuje na podlagi proračuna
za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.
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O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

95. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

96. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

97. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

98. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

99. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

100. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kriterije proračunskega primanjkljaja.

Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega
odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sred-
stva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

101. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sred-
stva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim raču-
nom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan
31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

102. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

103. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

104. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

105. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

106. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnik aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

107. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.
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108. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

109. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

110. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

111. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

112. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

113. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu (varianta: Uradni list RS, Rogaške
novice) in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

114. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

115. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

116. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

117. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

118. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

119. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

120. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

121. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

122. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini

uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Podčetrtek.

123. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-018/99
Bistrica ob Sotli, dne 20. aprila 1999.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jože Pregrad l. r.
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2333. Poslovnik Občinskega sveta občine Bistrica ob
Sotli

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica
ob Sotli na 4. redni seji dne 19. 4. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj osemkrat na

leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta

pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime ob-
činskega organa “OBČINSKI SVET”.

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan dvajset
dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov
mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče
predsednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župano-
vem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-
skega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pred-

log mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.
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III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila strošk-
ov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgo-
varjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled doku-
mentacije oziroma preučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
prvi naslednji redni seji.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.
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IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj osemkrat letno.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom najkasneje sedem dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in taj-
niku občine.

23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-

nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo četrtine čla-
nov sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi

župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.

26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pred-
sedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi nastarejši član občinskega sveta.

27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo
za sejo.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.
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Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku

prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolni-
tev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razpra-
ve in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrst-
nem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posa-
meznega člana lahko traja največ deset minut.

Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih
razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot pet-
najst minut.

Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
ljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napove-
di replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.

34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslov-

nika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

36. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo najprej ob šestnaj-

sti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo
več kot štiri ure.

Predsedujoči odredi desetminutni odmor vsaj po dveh
urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandamajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazloži-
tev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.
Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga
lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dva-
krat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.

37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči,
če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
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Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Pred-
lagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA“ njen sprejem.

45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če pred odlo-

čanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju poda pred-
log za tajno glasovanje najmanj ena četrtina vseh članov
sveta.

46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

47. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo

“ZA“ ali “PROTI“ sprejemu predlagane odločitve.

48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet

tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četr-
tine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA“, “PROTI“ ali “NE GLASUJEM”.

49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opra-
vila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA“ in “PROTI“. “ZA“ je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI“ pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA“ ali
besedo “PROTI“.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapored-
nih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
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Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA“ in število glasov “PROTI“, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

51. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

52. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravi-
co podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v
zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sred-
stev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziro-
ma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

53. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magneto-

fonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov
občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega
seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je
za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico posluša-
ti magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave.

Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del po-
snetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži

pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če
ugotovi, da so razlogi utemeljeni.

54. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne

narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

55. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse

spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševa-
nja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podla-
gi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občin-
skega sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet

56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vode-
nje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

57. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
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58. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

59. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

60. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov.

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svo-
jih članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

61. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.

62. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

63. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

64. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in

drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

65. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

66. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahte-
va od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega
akta.

67. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

68. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je poob-
laščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem bese-
dilu: predsedujoči).

69. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
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Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-
loka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlaga-
telj.

70. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

71. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

72. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem

redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, gla-
suje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravna-
va predloga odloka združita.

73. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega sve-
ta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravna-
van predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena
četrtina vseh članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

74. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih
članov.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

75. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

76. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih čla-

nov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlaga-
telj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predla-
gatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se pred-
log ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

77. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

78. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih čla-
nov občinskega sveta.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.
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79. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem proračuna

80. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in iz-

datki za posamezne namene financiranja javne porabe občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki

se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

81. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
konca tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan občinskemu svetu proračun v treh mesecih po začet-
ku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem čla-
nom občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča
za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo občinski svet
opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-
računa občine. Predstavitev ni časovno omejena. O pred-
stavitvi ni razprave.

82. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave poja-
snijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splo-
šno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna obči-
ne, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.

83. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo žu-
panu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upo-
števati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in
izdatki.

84. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na
kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

85. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinske-

ga sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

86. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obraz-
loži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandamjih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih
amandmajih.

87. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

88. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokov-
na služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

89. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri po-
stopek za sprejem odloka.

90. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

91. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-

nopravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po red-
nem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

92. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.
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VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

93. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

94. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA“ ali “PROTI“.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

95. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

96. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

97. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana – podžupanov

98. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

99. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih ime-

nuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-

teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

100. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

101. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.

102. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalo-
gah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.
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IX. JAVNOST DELA

103. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

104. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

105. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

106. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

107. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarnopravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarnopravna komisija, odloči svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

108. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-019/99
Bistrica ob Sotli, dne 20. aprila 1999.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jože Pregrad l. r.

BLED

2334. Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se
prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in
odvoz nepravilno parkiranih vozil in
odstranjevanje zapuščenih vozil

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti v cest-
nem prometu (Uradni list RS, št. 30/98) in na podlagi 4. od-
stavka 15. člena in drugega odstavka 16. člena odloka o
varnosti cestnega prometa v naseljih (Uradni list RS, št.
14/99) ter devete alinee, 30. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 33/99) župan Občine Bled sprejme

P R A V I L N I K
o postavitvi naprave, s katero se prepreči

odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odvoz
nepravilno parkiranih vozil in odstranjevanje

zapuščenih vozil

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek postavitve naprave, s kate-

ro se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo (v nadalj-
njem besedilu: lisica), postopek odvoza nepravilno parkira-
nega vozila (pajek) in odstranjevanje zapuščenega vozila in
ostalih stvari.

Postavitev naprave, s katero se prepreči odpeljati
nepravilno parkirano vozilo (lisica) in odvoz

nepravilno parkiranega vozila

2. člen
Če občinski redar ugotovi, da je vozilo parkirano v

nasprotju z veljavno zakonodajo, ta ga pooblašča, da nad-
zoruje pravilno parkiranje, redar lahko odredi, da se na tako
vozilo postavi lisica.

3. člen
Občinski redar mora z obvestilom o prekršku obvestiti

voznika, da je njegovo vozilo nepravilno parkirano. Z odred-
bo, da je zaradi tega postavljena lisica, ki onemogoča na-
daljnjo vožnjo ter ga seznaniti o postopku odstranitve in
plačilu stroškov postavitve in odstranitve lisice.

Odredbo občinski redar prilepi na steklo voznikovih
vrat. Če tega stekla vozilo nima, se odredba o postavitvi
lisice zatakne na vetrobransko steklo pred voznikovim sede-
žem za otiralko stekla oziroma na drugo primerno vidno
mesto na vozilu.

S tem se šteje, da je odredba vročena vozniku.
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4. člen
Lisice se postavi praviloma na eno od koles vozila, če

je le mogoče na sprednje levo kolo. Šteje se, da je vozilo
priklenjeno, ko so lisice postavljene na vozilu in zaklenjene.

5. člen
Lisice se z nepravilno parkiranega vozila odstrani v

času obratovanja občinskega redarstva. Obratovalni čas mo-
ra biti označen na odredbi. Lisice so lahko postavljene na
vozilu dva dni, dan namestitve se ne šteje v ta rok. Po tem
roku se vozilo odstrani iz prostora, kjer je bilo parkirano.

Na podlagi odredbe o odvozu, ki jo izda občinski redar,
vozilo odstrani na varovan prostor, pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik s katerim župan Občine Bled
sklene pogodbo.

6. člen
Občinski redar mora v roku, ki ne sme biti daljši od ene

ure, odstraniti lisice z vozila, kolikor stranka predhodno po-
ravna stroške postavitve in odstranitve lisic občinskemu re-
darstvu. Enourni rok se šteje od trenutka, ko stranka na
občinskem redarstvu dokaže s potrdilom, da je plačala
stroške iz 7. člena tega pravilnika.

7. člen
Stroški za eno postavitev in odstranitev lisic na vozilo

znaša 700 točk.
Stroški za vsak naslednji dan uporabe lisic znašajo 200

točk.
Višino točke določi ob začetku novega leta župan.

8. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom postavitve

lisice na vozilo, mora voznik plačati 50% stroškov za eno
priklenitev.

9. člen
Občinski redar mora vsako nepravilno parkirano vozilo,

na katero se postavi lisica, fotografirati. Na odredbi zabeleži
stanje vozila.

10. člen
Voznik mora po odstranitvi lisice z vozila takoj odstraniti

vozilo. Kolikor tega ne stori, se lisice ponovno namestijo na
vozilo.

11. člen
Vsako namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev

lisic, se lastniku ali najemniku vozila zaračuna odškodnina v
višini njene dvakratne nabavne vrednosti na dan poškodova-
nja, uničenja ali odtujitve. Račun se izstavi lastniku ali najem-
niku vozila, na katero so bile postavljene lisice.

Odvoz zapuščenih, poškodovanih, dotrajanih vozil,
bivalnih vozil in priklopnih vozil ter vozil iz 1. točke

tretjega odstavka 15. člena odloka o cestnem
prometu v naseljih

12. člen
Pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva ali

občinski inšpektor za ceste (v nadaljnjem besedilu: odred-
bodajalec), lahko odredi odvoz zapuščenih, poškodovanih
in dotrajanih vozil, ter bivalnega vozila in priklopnih vozil na
splošnih in posebnih parkirnih prostorih in drugih javnih
površinah (parki, zelenice...) iz 15. in 16. člena odloka o
varnosti v cestnem prometu v naseljih.

13. člen
Odvoze opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik

posameznik s katerim župan Občine Bled sklene pogodbo
iz 5. člena tega pravilnika.

Odvoz zapuščenega vozila

14. člen
Pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva ali

občinski inšpektor za ceste, mora ob najdbi iz prvega od-
stavka 16. člena odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih, ugotoviti lastnika in mu odrediti odstranitev vozila in
predmete na svoje stroške.

Če lastnik ne odstrani vozil in stvari iz prvega odstavka
16. člena odloka o varnosti v cestnem prometu, občinski
redar ali služba za nadzor občinskih cest pa ugotovi, da se
vozilo v nobenem primeru ne more usposobiti za nadaljnjo
vožnjo, po predhodnem obvestilu lastnika odredi odstrani-
tev na stroške lastnika.

V primeru, ko občinski redar ali služba za nadzor občin-
skih cest ne more ugotoviti lastnika, zapuščeno vozilo pa se
v nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, odredi
odstranitev. Vozilo se označi s posebno nalepko o odstrani-
tvi vozila, na kateri mora biti zaporedna številka, datum, grb
Občine Bled in napis ”POSTOPEK ZA ODVOZ”.

Enak postopek velja tudi za ostale stvari iz prvega od-
stavka, 16. člena odloka o varnosti v cestnem prometu.

O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi,
po določbah, 16. člena odloka o varnosti v cestnem prome-
tu, mora občinski redar ali občinski inšpektor za ceste se-
staviti poseben zapisnik.

Enak postopek velja za ostale stvari iz prvega odstavka
16. člena in 1. točke tretjega odstavka 14. člena odloka o
cestnem prometu v naseljih.

15. člen
Za zapuščena vozila iz prvega odstavka 16. člena, ki

se nahajajo na skupnih funkcionalnih zemljiščih, kmetijskih,
gozdnih zemljiščih, se za odstranitev lahko smiselno upo-
rabljajo določila tega pravilnika. Postopek se uvede na zah-
tevo (odredbodajalca) pristojne osebe po stanovanjskem
zakonu oziroma lastnika zemljišča ali gozda.

Odvoz parkiranega vozila

16. člen
Občinski redar odredi odvoz parkiranega vozila z vozi-

lom za odvoz vozil (pajek), če ugotovi, da parkirano vozilo
ogroža druge udeležence v prometu, oziroma če krši ostala
določila iz zakona o varnosti cestnega prometa in odloka o
varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Bled. Odvoz
vozila se opravi na stroške lastnika. Pred začetkom naložitve
vozila je le-tega potrebno fotografirati.

Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani
vozilo potem, ko je bila izdana odredba o odvozu vozila in
pozvan koncesionar, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik
ali imetnik uporabe vozila plačati 50% določene višine strošk-
ov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler vlečno
vozilo ni odpeljalo.

Stroški so določeni v 25. členu tega pravilnika.

17. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s

katerim župan Občine Bled sklene pogodbo, odredbodaja-
lec izroči kopijo odredbe, ki mora biti podpisana.
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Hramba vozil in stvari

18. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s

katerim župan Občine Bled sklene pogodbo, opravlja dejav-
nost odvoza, prevzema, hrambe, varovanja vračanja in pro-
daje vozil na zato določenem in urejenem prostoru.

Poslovni objekt mora biti vidno označen z imenom pod-
jetja, urnikom poslovanja oziroma izdaje vozil.

19. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s

katerim župan Občine Bled sklene pogodbo vodi evidenco
o odvozu. Evidenca mora vsebovati: registrsko oznako – če
jo ima, tip vozila, številko šasije – če jo ima, stanje vozila,
barvo vozila, lokacijo odvoza in dan odvoza.

20. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s

katerim župan Občine Bled sklene pogodbo zagotavlja ce-
lodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred
poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas
hrambe.

21. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s

katerim župan Občine Bled sklene pogodbo je dolžan na
zahtevo lastnika oziroma uporabnika vozila proti plačilu
stroškov izročiti vozilo. Pri prevzemu vozila se vpiše v evi-
denčno knjigo: datum in uro prevzema ter kdo je prevzel
vozilo (izkaz na podlagi osebnega dokumenta).

22. člen
Prevzemniku vozila se zaračunajo stroški hrambe in

odvoza vozila na podlagi kopije odredbe odvoza vozila. Za
obračunane stroške izda pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, s katerim župan Občine Bled sklene
pogodbo račun, ki vsebuje:

– ime in priimek prevzemnika,
– datum prevzema vozila,
– datum izdaje vozila,
– strošek prevoza in hrambe vozila,
– podpis prevzemnika.
Cenik odvoza in hrambe vozil mora biti v poslovnem

prostoru izobešen na vidnem mestu.

23. člen
Po preteku desetih dni hrambe zapuščenega vozila po

16. členu odloka varnosti v cestnem prometu v naseljih, je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s kate-
rim župan Občine Bled sklene pogodbo, dolžan pozvati
lastnika vozila, priklopnika, bivalnega vozila, da le-to prevza-
me proti plačilu vseh stroškov. Istočasno mora obvestiti
lastnika, da bo vsaka nadaljnja storitev – hramba, bremenila
lastnika in da se šteje, da se lastnik vozila, priklopnika,
bivalnega vozila, po preteku 90 dni hrambe, vozila, bivalne-
ga vozila, odpoveduje lastništvu vozila in se vozilo lahko
proda na javni dražbi.

Če lastnik zapuščenega vozila, priklopnika, bivalnega
vozila ni znan, se izvede postopek po določbah zakona o
postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list SRS, št. 31/76).

Skupne določbe

24. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s

katerim župan Občine Bled sklene pogodbo, ima pridržano

pravico na odpeljanih vozilih, priklopnikih in bivalnih vozilih,
dokler ni plačan odvoz.

25. člen
Ostali pogoji se pravni osebi ali samostojnemu podjet-

niku posamezniku, s katerim župan Občine Bled sklene
pogodbo, določijo v posebni pogodbi.

26. člen
Cena za opravljen enkratni odvoz vozila zajema:
– stroške prihoda do vozila, natovarjanja, odvoza in

raztovarjanja,
– stroške zavarovanja prevoza.
Vrednost odvoza znaša 1000 točk.
Vrednost točke določi župan s sklepom ob začetku leta

za tekoče leto in da tudi soglasje k ceni hrambe vozila, ki jo
določi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s
katerim župan Občine Bled sklene pogodbo.

27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 36009-2/99
Ljubljana, dne 25. maja 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BREŽICE

2335. Statut Občine Brežice

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Brežice na 5. red-
ni seji dne 10. 5. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Brežice je z zakonom ustanovljena samouprav-

na lokalna skupnost in zajema območja naslednjih naselij:
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Boj-
sno, Boršt, Bračna vas, Slovenska vas, Brezje pri Bojsnem,
Brezje pri Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice,
Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob
Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem,
Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno,
Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenje Skopice, Dolenja vas pri
Artičah, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri
Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov Brod,
Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregov-
ce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamen-
ce, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze,
Loče, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh, Miha-
lovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri
Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem,
Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje



Stran 6098 / Št. 49 / 23. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije

pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas,
Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela
pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Sobenja vas, Spodnja Po-
hanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas – Bizeljsko, Stojanski
Vrh, Trebež, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obrež,
Vinji Vrh, Vitna vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap,
Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas, Župe-
levec.

Sedež občine je v mestu Brežice, Cesta prvih borcev 18.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Na območju Občine Brežice so ustanovljene krajevne

skupnosti kot ožji deli občine. Naloge, organizacija in delo-
vanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s tem
statutom.

Imena in območja krajevnih skupnosti so:
1. KS ARTIČE, ki obsega naselja: Arnovo selo, Artiče,

Dečno selo, Dolenja vas pri Artičah, Glogov Brod, Gornji
Lenart-del, in sicer hišne številke: 61, 62, 63, 64, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Spodnja Pohanca, Trebež,
Zgornji Obrež.

2. KS BIZELJSKO, ki obsega naselja: Bizeljska vas,
Bizeljsko, Bračna vas, Brezovica na Bizeljskem, Bukovje,
Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Gregovec, Nova vas ob
Sotli, Orešje na Bizeljskem, Stara vas – Bizeljsko, Vitna vas.

3. KS BREŽICE obsega del naselja Brežice. Meja ob-
močja KS poteka na zahodu po vzhodnem delu Vrbine do
starega mostu čez reko Savo, naprej po reki Savi, približno
100 m vzhodno od novega mostu zavije proti severu in
poteka po hmeljišču, naprej poteka po južnem robu regio-
nalne ceste Dobova–Brežice, Trdinovi, Maistrovi in Pleter-
šnikovi ulici, v križišču s Cesto svobode pa zavije proti
zahodu in poteka preko polja do Finžgarjeve ulice ter zaja-
me hišne številke na njeni južni strani, vključno s hišno
številko 15, ki leži na severni strani Finžgarjeve ulice. Naprej
poteka po južnem robu stadiona, do Ceste bratov Milavcev
ter ob njenem vzhodnem robu do križišča z Čolnarsko potjo,
katero pri hišni številki Cesta bratov Milavcev 33 prečka in
zavije proti jugozahodu ter poteka naprej do Vrbine.

4. KS CERKLJE OB KRKI, ki obsega naselja: Boršt,
Brvi, Bušeča vas, Cerklje ob Krki, Črešnjice pri Cerkljah,
Dolenja Pirošica, Gazice, Gorenja Pirošica, Hrastje, Izvir,
Poštena vas, Račja vas, Stojanski Vrh, Vinji Vrh, Vrhovska
vas, Zasap, Župeča vas.

5. KS ČATEŽ OB SAVI, ki obsega naselja: Cerina,
Čatež ob Savi, Dobeno, Dvorce, Prilipe, Sobenja vas, Žejno.

6. KS DOBOVA, ki obsega naselja: Dobova, Gabrje pri
Dobovi, Loče, Mali Obrež, Mihalovec, Mostec, Rigonce,
Sela pri Dobovi, Veliki Obrež.

7. KS GLOBOKO, ki obsega naselja: Bojsno, Brezje
pri Bojsnem, Globoko, Mali Vrh, Piršenbreg.

8. KS JESENICE NA DOLENJSKEM, ki obsega nase-
lja: Jesenice, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Podgračeno,
Ribnica od hišne številke 1 do hišne številke 21, Slovenska
vas.

9. KS KAPELE, ki obsega naselja: Jereslavec, Kapele,
Podvinje, Rakovec, Slogonsko, Vrhje, Župelevec.

10. KS KRŠKA VAS, ki obsega naselje: Krška vas.
11. KS MRZLAVA VAS, ki obsega naselja: Čedem,

Globočice, Kamence, Kraška vas, Mrzlava vas, Stankovo.

12. KS PEČICE – KRIŽE, ki obsega naselji: Križe,
Pečice.

13. KS PIŠECE, ki obsega naselja: Blatno, Dednja
vas, Pavlova vas, Pišece, Podgorje pri Pišecah.

14. KS SKOPICE, ki obsega naselji: Dolenje Skopice,
Gorenje Skopice.

15. KS SROMLJE, ki obsega naselja: Curnovec, Oklu-
kova Gora, Silovec, Sromlje, Volčje, Zgornja Pohanca.

16. KS ŠENTLENART, ki obsega naselje Cundrovec,
del naselja Brežice in del naselja Gornji Lenart. Meja ob-
močja KS poteka na zahodu po reki Savi do meje z občino
Krško, nato preko Vrbine po zahodnem robu potoka Močnik
do železniške proge Ljubljana–Zagreb, ob njenem južnem
robu do konca naselja Zgornji Obrež, kjer prečka železniško
progo in zavije proti severu, prečka lokalno cesto proti Zgor-
njemu Obrežu pri hišni številki Zgornji Obrež 1. Naprej pote-
ka po njenem severnem robu, do križišča z regionalno cesto
Krško–Brežice, le-to prečka in poteka naprej po njenem
vzhodnem robu. Pri priključku krajevne ceste pri hišni števil-
ki Gornji Lenart 53 zavije proti vzhodu ter poteka ob njenem
severnem robu do hišne številke Trebež 51a, pred katero
zavije proti jugu in jugovzhodu, zajame še hišne številke
Gornji Lenart 42 ter Šentlenart 82 in 83, prečka glinokop,
nato zavije proti severovzhodu, tako da zajame še celotno
ulico Brezina, naprej poteka proti vzhodu preko Gmajne,
kjer zajame še kmetijsko posestvo v Cundrovcu, prečka
potok Graben in reko Gabernico, naprej poteka proti jugu,
zajame še hišno številko Cundrovec 24 in se približno 250
m severno od sotočja Gabernice in Sromljice zavije proti
zahodu in poteka do lokalne ceste Brežice-Cundrovec, po
njenem vzhodnem robu do potoka Sromljica, kjer zavije
proti jugozahodu in poteka po krajevni poti, prečka železniš-
ko progo Ljubljana–Zagreb, zajame še hišno številko Črnc
11 in naprej proti jugozahodu do Ceste svobode. Ob nje-
nem severovzhodnem robu poteka do križišča s Pleteršni-
kovo ulico, kjer zavije preko polja proti zahodu do Finžgarje-
ve ulice, jo dvakrat prečka in zajame vse hišne številke na
njeni severni strani, razen hišne številke 15. Naprej poteka
po južni strani stadiona do Ceste bratov Milavcev, ter ob
njenem vzhodnem robu do križišča s Čolnarsko potjo. Za
hišno številko Cesta bratov Milavcev 33 prečka Čolnarsko
pot in zavije v jugozahodno smer do Vrbine in naprej po
njenem vzhodnem delu do starega mostu čez Savo.

17. KS VELIKA DOLINA, ki obsega naselja: Brezje pri
Veliki Dolini, Cirnik, Gaj, Koritno, Laze, Mala Dolina, Peri-
šče, Ponikve, Rajec, Ribnica od hišne številke 22 do vključ-
no hišne številke 34 ter naselje Velika Dolina.

18. KS VELIKE MALENCE, ki obsega območje naselja
Velike Malence.

19. KS ZAKOT – BUKOŠEK – TRNJE obsega naselje
Bukošek in del naselja Brežice. Meja območja KS poteka na
vzhodu ob zahodnem robu regionalne ceste Bizeljsko–Bre-
žice, do odcepa za Sela pri Dobovi, kjer nasproti hišne
številke Bukošek 11a, prečka regionalno cesto, zajame še
hišno številko Bukošek 12, od koder poteka proti jugu ozi-
roma jugozahodu, prečka železniško progo Ljubljana–Za-
greb in se pri mostu čez Gabernico približa Bizeljski cesti,
nato poteka po Gabernici do mostu pred Mostecem, naprej
po južnem robu regionalne ceste Dobova–Brežice, po Trdi-
novi, Maistrovi in Pleteršnikovi ulici ter vzhodnem robu Ce-
ste svobode, kjer nasproti hišne številke 35 zavije proti
zahodu, zajame še hišne številke Črnc 64, 65, 65a, 65b in
66. Potem, ko prečka železniško progo Ljubljana–Zagreb,
poteka meja proti severu in severovzhodu po krajevni poti
do potoka Sromljica, kjer prečka lokalno cesto Cundrovec-
Brežice in poteka po njenem vzhodnem robu, pred hišno
številko Črnc 73 se obrne proti vzhodu in prečka Sromljico,
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naprej poteka po reki Gabernici, nato zavije proti severovz-
hodu, v bližini hišne številke Bukošek 57 zavije proti zahodu
in naprej proti severu, kjer zajame hišne številke Bukošek
58, 60, 61 in 66. Nato poteka po Dobravi in severnem robu
lokalne ceste Globoko–Kapele, do križišča z regionalno
cesto Brežice–Bizeljsko.

Sestavni del tega člena in statuta je priložena pregled-
na karta občine, z vrisanimi mejami območij krajevnih skup-
nosti v merilu 1:50.000.

3. člen
Občina Brežice (v nadaljnjem besedilu: občina) v okvi-

ru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zade-
ve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in nalo-
ge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem
soglasju nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-

šče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah posredno

po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake
volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem,
ter v drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciati-
vo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

6. člen
Občina Brežice ima svoj grb, znak in zastavo, katerih

oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
V Občini Brežice se praznuje občinski praznik 28. ok-

tobra, na dan, ko je bila leta 1941 ustanovljena Brežiška
četa.

Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis “OBČINA
BREŽICE”, na spodnji polovici zunanjega kroga pa napis
sedeža občine “CESTA PRVIH BORCEV 18”. Na sredini
pečata je znak občine, pod znakom občine pa naziv organa
občine (“Občinski svet”, “ Župan”, “Nadzorni odbor”).

Oddelki občinske uprave imajo pečat enake oblike kot
organi občine, s tem da je pod znakom občine napisana
zaporedna številka oddelka.

Svoj pečat ima tudi volilna komisija, ki je enake oblike
kot pečat organov občine, s tem da je pod znakom občine
napis “Volilna komisija”.

Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi žu-
pan s svojim aktom.

Osebam, ki so za občino in njen razvoj posebej zasluž-
ne, lahko občinski svet podeli občinske nagrade in priznanja.
Posebej zaslužne posameznike lahko imenuje tudi za častne
občane občine ali jih predlaga za državna odlikovanja.

Župan lahko posameznikom in organizacijam podeljuje
plakete Občine Brežice.

Pogoji, postopek in pravice, povezane s podelitvijo
nagrad, priznanj in plaket ter imenovanje za častnega obča-
na, se opredelijo z odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja občinskega premo-

ženja,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Zagotavlja pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
reševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov,

– skrbi za promocijo turizma.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za

povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-

jektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-

gram občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-

dročju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-

ni ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja

objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje

kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-

mi institucijami pri reševanju stanovanjske problematike ob-
čanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanavljanja

in delovanje lokalnih javnih služb,
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– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanavlja zavode na področju izobraževanja in

zdravstva ter zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravs-
tvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Spodbuja službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, varstva za so-
cialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Spodbuja raziskovalno, kulturno in društveno dejav-

nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– ustanavlja javne zavode na tem področju,
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

naravno, kulturno, tehnično in drugo dediščino na svojem
območju,

– ustvarja pogoje za razvoj in pridobivanje rekreacijskih
površin.

– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varovanje
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi spodbuja in zago-
tavlja varovanje okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi spodbuja varovanje okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru naravnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili
in normativi:

– organizira pomoč pri reševanju v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere naravnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa, katere kršitve občinskih predpisov so pre-

krški in predpisuje kazni zanje,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina izvaja

oziroma zagotavlja tudi izvajanje nalog, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo,
ter ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni organ, ki v

skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendu-
mov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon, predvsem pa: komisijo o nezdružljivo-
sti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin, svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu, odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada, štab civilne zaščite in svet za varstvo
najemnikov neprofitnih stanovanj.
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Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občin-
ski funkcionarji.

11. člen
Občinska uprava, kot občinski organ, v skladu z zako-

nom, statutom in splošnimi akti občine, izvaja upravne naloge
iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi
stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega
redarstva oziroma drugih služb nadzora ter izvaja strokovna,
organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo sestavljajo upravni organi, v okviru
katerih se lahko oblikujejo posamezne notranje organizacij-
ske enote. Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z
odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.

12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitve
sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov
organa.

13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine v Uradnem listu RS, z navzoč-
nostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obvešča-
nja na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v doku-
mentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih
organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razlogi in postopki izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter način zagotavljanja varstva osebnih po-
datkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom
občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe zaup-
ne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, so
določeni z zakonom, tem statutom in poslovnikom občin-
skega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje trideset članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v
dvajsetih dneh po izvolitvi.

15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom, v skladu z zakonom.

16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članom občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandatov občinskim funkcio-
narjem,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravlja predčasne razrešitve članov nad-
zornega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane,
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s tem statutom, odlokom ali drugim splošnim
aktom občine, za odločanje o tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojil in dajanju poroštev,
– razpisuje referendume,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne-
združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
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17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana in s funkcijo člana nadzornega odbora, kot tudi ne z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in funkcijo vodje notranje
organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je
občina, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih
mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in stro-
kovnostjo dela organov občine.

18. člen
Občinski svet predstavlja župan, ki tudi sklicuje in vodi

njegove seje. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta, mora uvr-
stiti na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red
pa lahko dopolni tudi z novimi točkami.

19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov, zagotavlja občinska
uprava.

20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka, uvrstiti na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot
je določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja, pobude in predloge članov občinskega
sveta in odgovore na vprašanja, pobude in predloge, ki jih
postavljajo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanom, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, kadar ni z zako-
nom ali s tem statutom določena drugačna večina.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino glasov navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občin-
skega sveta poročata občinskemu svetu na vsaki seji.

22. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šestih mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Komisije in odbori občinskega sveta

23. člen
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij ali

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles

občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa

in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove
naloge.

24. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

Postopek za imenovanje komisije se določi v poslovni-
ku občinskega sveta.

25. člen
Občinski svet ima svoja stalna ali občasna delovna

telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
1. statutarno-pravna komisija,
2. komisija za vloge in pritožbe,
3. odbor za družbene dejavnosti,
4. odbor za proračun, finance, davčno politiko in ob-

činsko premoženje,
5. odbor za malo gospodarstvo in turizem,
6. odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja,
7. odbor za urbanizem in okolje,
8. odbor za komunalno infrastrukturo.
Stalna delovna telesa štejejo praviloma sedem članov.

Delovno področje posameznega odbora oziroma komisije
se določi s poslovnikom občinskega sveta.

Občasne odbore kot delovna telesa občinskega sveta,
ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge
delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

26. člen
Člane stalnih delovnih teles imenuje občinski svet izmed

svojih članov, največ polovico članov pa lahko imenuje tudi
izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti, na predlog najmanj četrtine članov občinskega
sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles

občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega
sveta.

3. Župan

29. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Župan je izvoljen za dobo štirih let.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji
prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta, na podlagi potr-
dila občinske volilne komisije o izvolitvi župana, odloči o mo-
rebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandi-
datur za župana oziroma ko ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi
premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega pre-
moženja občine, če ni s tem statutom drugače določeno,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine in predstojnike
organov občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut,
– sprejema programe priprav prostorskih dokumentov.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino

prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinske-
mu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji,
pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta, žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
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čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo iz
državne pristojnosti, ki je z zakonom prenesena na občino,
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma
neprimernost take odločitve.

32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejema načrte zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določa organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči, in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe, če se občinski svet zaradi
vojne ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski
svet pa se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme
začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občin-
skemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

največ tri podžupane. Podžupane imenuje in razrešuje ob-
činski svet na predlog župana izmed svojih članov. S skle-
pom o imenovanju podžupanov določi občinski svet na pred-
log župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega prene-
hanja mandata županu, opravljal funkcijo župana v času od
sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in raz-
pisa nadomestnih volitev, do izvolitve novega župana. Po-
džupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati
za odločitve občinskega sveta.

Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter
opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za kate-
re jih župan pooblasti.

Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši podžupan, nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupani odločijo,
da bodo funkcijo opravljali poklicno. O poklicnem opravlja-
nju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog žu-
pana.

35. člen
V primerih, ko niti župan niti tudi noben izmed podžu-

panov, ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župa-
na član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne
določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Župan lahko za proučevanje posameznih zadev iz svo-

je pristojnosti ustanovi komisije in druga delovna telesa, kot
strokovna in posvetovalna telesa.

37. člen
Županu in podžupanom preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šestih mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, so

razrešeni tudi podžupani. Mandat jim preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana,
mora biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija
je dolžna v roku osmih dni po prejemu pisne izjave posredo-
vati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastopili razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastopu razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena,
preneha tudi mandat člana občinskega sveta.

Odstop s funkcije podžupana se šteje tudi za odstop s
funkcije občinskega svetnika, razen če podžupan izjavi, da
odstopa le s funkcije podžupana.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Prenehanje mandata posameznemu podžupanu zaradi
razrešitve po drugem odstavku tega člena, ne vpliva na
mandat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
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– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-
čunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških
ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij, občin-
skih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega pro-
računa, in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi
in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gos-
podarnost porabe občinskih javnih sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzorne-
ga odbora morajo imeti najmanj šesto stopnjo strokovne
izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravne-
ga področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupani, člani svetov krajevnih skup-
nosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslo-
vodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sred-
stev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se smiselno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika in namestnika predsednika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje. V primeru zadržanosti predsednika, vodi sejo
odbora namestnik predsednika.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzoča večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, pred-
loga proračuna in finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, ter vsaj
polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in
premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor
vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni
odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja, ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora, do-
ločil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebova-

ti opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora ter na-
vedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovor-
nimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorne in nadzorovane ose-
be dolžne članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nad-
zora, odgovarjati na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nad-
zornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse
podatke, ki so mu potrebni za izvedbo zaupane mu naloge.
Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem navede nadzorovano ose-
bo, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene
in mnenja ter morebitna priporočila in predloge ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nad-
zorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajstih dni od preje-
ma predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor.
Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani ose-
bi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi račun-
skemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti poslovanja občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnaj-
stih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mini-
strstvo in računsko sodišče.

Če nadzorni odbor ugotovi obstoj utemeljenega suma,
da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekr-
šek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredo-
vati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloča nad-
zorni odbor.

44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne tajnosti nad-
zorovanih, ki so kot take opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in s predpisi organiza-
cij uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati dosto-
janstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in prav-
nih oseb.

45. člen
Strokovno in administrativno pomoč pri delu nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
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Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom, za vprašanja, ki v poslovniku niso
zajeta, pa smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

5. Občinska uprava

47. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
48. člen

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

49. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če
za posamezne primere zakon ne določa drugače.

50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka, in za odloča-
nje v upravnih stvareh, pooblasti delavce uprave, ki izpolnju-
jejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če zakon ne dolo-
ča drugače.

51. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisi ministrstva za notranje
zadeve.

52. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

55. člen
Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred

sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občin-
ske organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje in
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj z drugo ali z večimi občinami
ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi občine

56. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona, s skle-
pom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega orga-
na, zlasti pa določi organizacijo, delovno področje ter sesta-
vo naslednjih organov:

– komisije o ugotavljanju nezdružljivosti opravljanja jav-
nih funkcij s pridobitno dejavnostjo,

– sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– štaba civilne zaščite,
– sveta za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj.
Naloge in način delovanja teh organov določa zakon

oziroma akt o ustanovitvi.

57. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

58. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij, so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Artiče,
Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Dobova,
Globoko, Jesenice na dolenjskem, Kapele, Krška vas, Mrzl-
ava vas, Pečice–Križe, Pišece, Skopice, Sromlje, Šentlena-
rt, Velika Dolina, Velike Malence, Zakot–Bukošek–Trnje.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funk-
cionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu. Krajevna skupnost lahko ustanovi vaške
skupnosti, ki nimajo statusa pravnih oseb.
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Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja, lahko da zbor
občanov krajevne skupnosti ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, kot je v tem statutu
določen za ljudsko iniciativo.

Po predhodno ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in
območju skupnosti, ustanavlja, ukinja ali spreminja območja
krajevnih skupnosti občinski svet s statutom. Volja prebival-
cev se ugotovi na referendumu, ki ga za določeno območje
razpiše občinski svet.

59. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-

dev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investi-
cij na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad oprav-
ljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (oc-
vetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in
pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembe prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj več-
jih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojne organe občine s problemi in po-
trebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora
in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog,

– sodelujejo z ustrezno občinsko službo pri izdelavi
načrtov zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb
občine.

60. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti ob-

čine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Kra-
jevne skupnosti Občine Brežice praviloma samostojno:

– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo po-
grebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom
občine ni drugače določeno,

– skrbijo za letno in zimsko vzdrževanje javnih poti,
razen uličnega sistema na območju mesta Brežice,

– skrbijo za vaške vodovode, za katere po zakonu ni
potrebno organizirati javne službe,

– v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v
zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,

– kot dober gospodar upravljajo lastno premoženje ali
premoženje občine, ki jim je dano v uporabo,

– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,

– spodbujajo kulturne, športne in druge društvene de-
javnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, šport-
ne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih priredi-
tvah, kadar je organizator občina,

– opravljajo druge naloge v smislu izboljšanja kvalitete
življenja na svojem območju.

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo s
statutom krajevne skupnosti.

61. člen
Statut krajevne skupnosti predvsem določa:
– območja krajevne skupnosti in morebitnih ožjih delov

krajevne skupnosti,
– podrobnejšo opredelitev nalog in pristojnosti krajev-

nih skupnosti,
– organe krajevnih skupnosti, njihove pristojnosti, pra-

vice in obveznosti,
– sredstva krajevnih skupnosti, vire sredstev in način

financiranja krajevne skupnosti,
– način in oblike odločanja v krajevni skupnosti in nje-

nih delih, ter v skladu z zakonom in statutom občine, ureja
ostala vprašanja bistvenega pomena za krajevno skupnost.

Statut krajevne skupnosti sprejema svet krajevne skup-
nosti z dvetretjinsko večino vseh članov sveta in stopi v
veljavo, ko nanj da soglasje Statutarno pravna komisija Ob-
čine Brežice.

62. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih v skladu s tem statutom in statutom
krajevne skupnosti, opravlja samostojno.

Krajevna skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina
odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

63. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki

ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajev-
ne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski

svet na predlog sveta krajevne skupnosti z odlokom, s kate-
rim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Funkcija člana sveta je častna.

64. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti skli-

če dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti najkasne-
je dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. V
primeru, da svet ni sklican v tem roku, skliče prvo sejo sveta
župan občine. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati
več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti
ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in pred-
stavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta krajev-
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ne skupnosti ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet
krajevne skupnosti.

Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti
sklene predsednik sveta krajevne skupnosti, katerih vred-
nost presega znesek, določen v vsakoletnem odloku o pro-
računu občine, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za tiste pravne
posle, katerih financiranje se zagotavlja iz sredstev krajevne-
ga samoprispevka in drugih lastnih virov krajevne skupnosti.

Svet na predlog predsednika izvoli enega ali več pod-
predsednikov. Podpredsednik sveta nadomešča predsedni-
ka in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloči-
tve na seji, na kateri je navzočih večina članov, odloča pa z
večino glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na sejah sveta krajevne
skupnosti in ima pravico sodelovati v razpravi, vendar pa
nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti naj-
manj štirikrat na leto; če je potrebno, pa večkrat. Predsed-
nik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva
župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo-
rablja poslovnik občinskega sveta.

65. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu

s tem statutom in statutom krajevne skupnosti, naloge kra-
jevne skupnosti. Svet tudi:

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posamez-
nih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo do-
ločbe tega statuta o zboru občanov.

66. člen
Kadar odloča o zadevah, ki zadevajo bistvene interese

prebivalcev posamezne krajevne skupnosti, mora občinski
svet pridobiti predhodno mnenje organov te krajevne skup-
nosti.

67. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog

ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti, oblikuje
župan kot svoj posvetovalni organ svet predsednikov svetov
krajevnih skupnosti.

68. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga se-

stavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pra-
vice.

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem in s
premoženjem občine, ki ji je dano v uporabo, gospodariti kot
dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaga-
nje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

Krajevna skupnost mora vsako leto izdelati premoženj-
sko bilanco in jo v zakonskem roku vročiti občini.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-
ha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in ob-
veznosti na občino.

69. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinske-

ga proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom, s prihodki od
premoženja ožjega dela občine ter z drugimi lastnimi viri.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja kra-
jevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Občinski svet sprejme kriterije in merila za financiranje nalog
in delovanja krajevnih skupnosti, obseg sredstev pa se v
skladu s kriteriji določi v vsakoletnem proračunu občine.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Fi-
nančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna
njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo svoje žiro račune.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se

uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.

70. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, tretjine članov sveta krajevne skupnosti ali
na predlog zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet
krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se kljub najmanj trikratnem sklicu svet krajevne
skupnosti ne sestane,

– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-
tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s
sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodelje-
na iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

71. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

72. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter v zvezi s tem
dajejo pobude in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
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– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so: gradnje avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in jih pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in ga utemeljiti.

73. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino, če to

zahteva najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v krajevni skupnosti pa mora sklicati, če to zahteva najmanj
10 odstotkov volivcev te krajevne skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča, ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

Zaradi razpravljanja in odločanja o zadevah, ki se nana-
šajo na posamezno krajevno skupnost, lahko skliče zbor
občanov predsednik sveta krajevne skupnosti, in sicer za
celotno krajevno skupnost ali za njene posamezne dele, na
način in po postopku, določenim s tem statutom.

74. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati navedbo območ-

ja, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora
občanov ter predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

75. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov za krajevno skupnost ali ožji del občine,
lahko po pooblastilu župana vodi predsednik krajevne skup-
nosti.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 8 odstotkov volivcev območja, za katero je zbor
sklican. Kolikor ob sklicu zbor ni sklepčen, se šteje, da je
sklepčen, če je po preteku 30 minut od sklica, navzočih vsaj
1,5 odstotka volivcev območja, za katero je zbor sklican.

Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje naj-
manj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Zbor izvoli verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in overo-
vatelja zapisnika.

Predsedujoči zbora preda izvod zapisnika županu, iz-
vod zapisnika pa objavi na krajevno običajen način.

2. Referendum o splošnem aktu občine

76. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.

77. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je potrebno občinski svet pisno seznaniti s
pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

78. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

79. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje naslednje osebne podatke podpi-
snikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebi-
vališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
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zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljene neskladnosti odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

80. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

81. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, za dan glasovanja pa se
določi nedelja ali drug dela prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem bo odločano ozi-
roma tiste njegove določbe, o katerih bo odločano, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem bodo volivci na
referendumu lahko odločali tako, da bodo na glasovnici
obkrožili “ZA” oziroma “PROTI”, ter dan razpisa referendu-
ma in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

82. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

83. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma se uporabljajo določbe zakonov, ki
urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če
ni s tem statutom posamezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v tem statutu določen za objavo splošnih aktov
občine.

3. Svetovalni referendum

84. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Občinski organi niso vezani na izid svetovalnega refe-
renduma.

4. Drugi referendumi

85. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki ureja referendum,
ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega naj bi se samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

86. člen
Najmanj 5 odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo, se smiselno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa mora odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

87. člen
Sredstva, potrebna za neposredno sodelovanje obča-

nov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendu-
mih, ter sredstva, potrebna za njihovo izvedbo, se zagotovijo
v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

88. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– z režijskimi obrati ali neposredno v okviru občinske

uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

89. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolskega izobraževanja,
– predšolske vzgoje in varstva otrok,
– osnovnega zdravstva in lekarn,
– osebne pomoči družinam,
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– knjižničarstva,
– glasbene vzgoje.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju izobraževanja odraslih, kulture,
športa in drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavlja zadovo-
ljevanje javnih potreb.

90. člen
Občina lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejše-

ga zagotavljanja javnih služb, ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

91. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih po-

vršin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– na drugih področjih, če tako določa zakon.

92. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti, ali pa so pogoj za izvrševanje gospodarskih,
socialnih ali ekoloških funkcij občine.

93. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom,

ob upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

94. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb, ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

95. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

96. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

97. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.

Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine
sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.
Pridobivanje in odtujevanje premičnega premoženja ter prido-
bivanje nepremičnega premoženja, je v pristojnosti župana.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izvede
v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo
državnega premoženja.

98. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

99. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki, ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine. V bilanco prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

100. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

101. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

102. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so ob-

činski organi in ožji deli občine (v nadaljevanju: uporabnik).
Posredni uporabniki občinskega proračuna so občin-

ski skladi, javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, in drugi
uporabniki, če se financirajo iz občinskega proračuna.

103. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

104. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:
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– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave,
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

105. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugega premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaj vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka in drugih prihodkov od občanov za

sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijske dajatve oziroma odškodnine,
– ožjih delov občine,
– dotacije, donacije, darila in pomoči,
– namenska sredstva iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

106. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi pri-

hodki občine po virih in vrstah, načrtovani odhodki pa po
natančnih namenih, po uporabnikih proračuna, investicijah,
investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

107. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred začetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega

se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za
preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

108. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna

ugotovi, da proračun ne bo mogoče realizirati, župan pred-
laga rebalans proračuna.

109. člen
Če je po sprejemu proračuna sprejet zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

110. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proraču-
na, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če je uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukinjen in njegovih nalog ni prevzel drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

111. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo v višini največ 5 odstotkov spreje-
tega proračuna. To posojilo mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

112. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotka
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

113. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic z zakonom opredeljenih naravnih
in drugih nesreč, kot so: suša, potresi, požari, poplave in
druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije, žival-
ske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,

– za pokrivanje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja,
sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezervo do
konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

114. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, pred-
videna in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva
rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom
proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. de-
cembra tistega leta, za katerega sprejme zaključni račun.
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Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

115. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

116. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

117. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

118. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

119. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine ter občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

120. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

121. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

122. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

123. člen
Z odredbami ureja občina določena razmerja in dolo-

čene razmere splošnega pomena, ali odreja način ravnanja
v takih razmerah.

124. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

125. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

126. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

127. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

128. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določa zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

129. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti tistih predpisov, s katerimi država
posega v ustavni položaj in v pravice občine, ter predpisov,
s katerimi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posegajo v njene pravice.

130. člen
Občinski svet ali župan lahko začne pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi ureja razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko ravna, če pokrajina ali dru-
ga občina posega v njeno pristojnost.

131. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu izpodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

132. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi bile lahko s temi
postopki ali z že izdanimi akti, prizadete z ustavo in zakoni
določene pravice in koristi občine.
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133. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenja glede tistih predpisov v pripravljanju, ki se
nanašajo na interese občine in pokrajine. Na tej podlagi
oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu
zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

134. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občine.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

135. člen
Do uskladitve določb ZLV z ZLS, določa volilne enote

za volitve članov svetov ožjih delov občine, svet ožjega dela
občine s svojim aktom.

Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi ob-
činski svet z odlokom, če svet ožjega dela občine s tem
soglaša.

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehata veljati statut
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) in statutarni
sklep o krajevnih skupnostih Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 54/95).

V roku treh mesecev po sprejetju tega statuta je po-
trebno sprejeti poslovnik Občinskega sveta občine Brežice.

V roku enega meseca po sprejetju tega statuta je po-
trebno sprejeti odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Brežice.

V roku šestih mesecev po sprejetju tega statuta so sveti
krajevnih skupnosti dolžni sprejeti statute krajevnih skup-
nosti.

136. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 013-1/99-21
Brežice, dne 10. maja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

DOBROVNIK

2336. Poslovnik Občinskega sveta občine Dobrovnik

Na podlagi 24. člena statuta Občine Dobrovnik je Ob-
činski svet občine Dobrovnik na seji dne 20. 5. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Dobrovnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje vseh delovnih teles občinskega sveta in njiho-
vih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi in delovnem
področju delovnih teles, lahko pa se uredijo tudi s poslovniki
o delu delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

skladu s statutom občine.

4. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se lahko omeji ali javnost izključi, če to

zahtevajo razlogi varovanja varstva osebnih podatkov, za-
dev, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugimi predpisi ali splošnim aktom obči-
ne oziroma druge javne ali zasebne pravne osebe zaupne
narave oziroma uradna, vojaška ali državna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat letno.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsed-

nik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine ali odlokom, v katerem je na spodnji krožnici ime
občinskega organa: OBČINSKI SVET.

Svet uporablja pečat na vabilih za sklic sej, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in je odgovoren za njegovo uporabo
tajnik občine.
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II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po

izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov man-
dat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče pred-
sednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan ali vsak član sveta. Svet glasuje najprej o predlogu
župana, če pa ta predlog ni dobil potrebnega števila glasov,
pa se glasuje o vsakem posameznem predlogu po vrstnem
redu, kot so bili predlogi podani. Glasovanje se nadaljuje
dokler niso izmed članov izvoljeni trije člani komisije. Ko so
trije predlogi izglasovani, svet o ostalih predlogih ne glasuje
in jih ne obravnava.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-
skega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitev o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pred-

log mandatne komisije po tem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet
z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandi-
data ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in do-
tedanjemu županu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katerih so bili imeno-
vani kot predstavniki občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

kot svojo stalno delovno telo. Komisija mora do prve nasled-
nje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih in de-
lovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina
ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(v obliki amandmajev) teh predlogov;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila strošk-
ov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje nepoklicne funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, materialno in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh in več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki pripadajo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.
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Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Član občinskega sveta ima pravico
ob posebni zahtevi, da se mu odgovori oziroma posredova-
na pojasnila dostavijo tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanja ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in zastav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 mi-
nute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi pobud in vprašanj morata biti na seji ob-
vezno navzoča župan in tajnik občine. Če sta župan in tajnik
občine zadržana, določita kdo ju nadomešča in odgovarja
na vprašanja in pobude. Kolikor oseba, ki ju nadomešča ni
določena, se prenesejo pobude in vprašanja na naslednjo
redno sejo občinskega sveta.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bile oddane do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgo-
vor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziro-
ma proučitev, lahko župan ali tajnik občine oziroma njun
pooblaščenec odgovori na naslednji redni seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun pooblaščenec
lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno,
pisno pa morata odgovoriti tudi na pobude in vprašanja, za
katere vlagatelj le-teh tako zahteva. Pisni odgovor mora biti
posredovan vsem članom občinskega sveta s sklicem, naj-
kasneje pa na prvi naslednji redni seji.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svojo pobudo oziroma vprašanje, lahko zahteva dodatna
pojasnila. Če tudi s temi dodatnimi pojasnili ni zadovoljen,
lahko predlaga občinskemu svetu, da se o zadevi opravi
razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve redne naslednje
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najkasneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to storiti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se ne udeleži seje sveta, ne pripada del
plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v kate-
rem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa ne udeleži treh sej delov-
nega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovne-
ga telesa predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta po potrebi, po sklepu sveta in

na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom obči-
ne, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom sveta najkasneje 5 dni
pred dnem, določenim za sejo. Z vabilom se praviloma
pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na
dnevni red.

Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu,
predsednikom drugih organov, če so vabljeni na sejo in
tajniku občine.

23. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odloča-

nje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na pred-
log delovnega telesa sveta, na zahtevo 1/4 članov sveta ali
na lastno pobudo.

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vroče-
no članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Če razmere
terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta skliče v skraj-
nem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi
člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko
dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se
predloži svetnikom tudi gradivo za sejo.

Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izred-
ne seje najprej ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet
ugotovi, da ni bilo razlogov za sklic, se seja ne opravi in se
skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem aktom.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora
biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloči.
Če seja ni sklicana v roku 7 dni od predložitve pisno obrazlo-
ženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim ustrez-
nim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki
je sklic zahteval. V takem primeru lahko predlagatelj tudi
vodi sejo.

24. člen
Na sejo sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
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občine. Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je
glede na dnevni red seje potrebna.

25. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo vsi, ki imajo

pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem aktom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo. O sprejemu dnevnega reda
odloča svet na začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se na dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h kate-
rim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni
bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta akt.

26. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej

sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadalj-
njem tekstu: predsedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

27. člen
Seje sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja se na sejo
povabi z vabilom, kateremu je lahko priloženo tudi gradivo.

Občanom, ki se želijo udeležiti seje, imajo pravico vpo-
gleda v gradiva, ki so predložena članom sveta za to sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor za sprem-
ljanje dela sveta ter pri tem ne moti dela. Prostor za javnost
mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta. Če občani,
ki spremljajo sejo ali predstavniki javnega obveščanja motijo
delo sveta, jih predsedujoči najprej opozori, če pa tudi po
opozorilu ne nehajo motiti dela sveta, se jih odstrani iz
prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugimi predpisi ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z
delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Po potrditvi dnevnega reda svet odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje

in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloči o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih
predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri
postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razpra-
ve in glasovanja umaknejo z dnevnega reda seje sveta.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le,
če so razlogi nastali po sklicu seje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda seje v celoti.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ 15 minut, če s tem aktom
ni določeno drugače. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če župan ni predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Po tem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev
mnenja župana in predsednika delovnega telesa lahko traja-
ta največ po 10 minut.

Po tem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kot
so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana
sveta lahko traja največ 5 minut. Svet lahko sklene, da
posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
časa, vendar ne več kot 10 minut.

Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
ljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napove-
di replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replika lahko traja največ 3 minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči povpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne raz-
prave lahko trajajo največ po 3 minute.

33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu lahko predsedujoči odvzame besedo. Zoper
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odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru
odloči svet brez razprave.

34. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o

kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo
zahteva.

Za tem poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve po-
slovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasni-
lom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napake ali
napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni
točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem
pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne
sme trajati več kot 5 minut.

35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene le-to o posamezni točki dnevnega reda. Če je
na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali
stališča, se razprava o tej točki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebi po posvetovanju ali posvetova-
njih, pridobitvi dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekini-
tve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih. Če je delo sveta prekinjeno zato,
ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju
seje, predsedujoči sejo konča.

36. člen
Seje občinskega sveta se praviloma ne sklicujejo pred

13. uro in morajo biti načrtovane tako, da ne trajajo več kot
štiri ure. Predsedujoči odredi 15 minutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali
predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil
(amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali od-
govorov oziroma zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja
največ 30 minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v
okviru posamezne točke največkrat dvakrat.

Če kdo izmed upravičencev predlaga dodatni odmor
po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, o takem pred-
logu odloči svet in odredi odmor ali nadaljevanje seje ali pa
se seja prekine in nadaljuje drugič.

37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločati na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk sprejetega
dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet sejo
konča.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči tega ne dovoli. Pred-
sedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom.

Na red lahko opomni govornika ali mu seže v besedo le
predsedujoči.

39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega akta in je bil na isti
seji že dvakrat opominjan na spoštovanje reda in določb
tega akta.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta ali govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede
krši red na seji, tako, da onemogoča delo sveta.

Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti pro-
stor, v katerem poteka seja.

41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja v katerem poteka seja, vsak drug udeleženec, ki
krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem ali obnašanjem
kakor koli onemogoča nemoten potek seje. Če je red na seji
hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi,
ki kakor koli nimajo potrebe po neposredni navzočnosti na
sami seji.

42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji, sejo prekine.

4. Odločanje

43. člen
Svet veljavno odloča če je na seji navzočih večina

članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
sveta v sejni sobi.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov sveta.

44. člen
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-

nov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana
odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla
“ZA“ njen sprejem.

45. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. S tajnim

glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odloča-
njem o posamezni zadevi ali posamezni odločitvi oziroma
vprašanju.

Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj
ena četrtina vseh članov sveta.
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46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen, če

ta akt ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati naj-
več dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

47. člen
Člani sveta glasujejo tako, da se opredelijo “ZA“ ali

“PROTI“ sprejemu predlagane rešitve.

48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani sveta,če svet tako odloči na

predlog predsedujočega ali najmanj 1/4 vseh članov sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju o abecednem
vrstnem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA“, “PROTI“, ali “NE GLASUJEM“.

49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi, nadzira in ugotavlja izide tričlan-

ska komisija, ki jo vodi predsedujoči, ostala dva člana pa
določi svet na predlog predsedujočega. Vsa administrativno-
tehnična opravila opravlja v zvezi s tajnim glasovanjem tajnik
občine ali delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je članov
sveta. Vse glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga pri
svojem delu uporablja občinski svet. Pred začetkom glaso-
vanja določi predsedujoči čas glasovanja.

Komisija vroči overjene glasovnice članom občinskega
sveta in si sprotno označuje člane sveta, ki so glasovnico
sprejeli. Samo glasovanje poteka na prostoru, ki je predvi-
den za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost
glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
pravilno opredelitev “ZA“ in “PROTI“. “ZA“ je na dnu glasov-
nice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI“ pa na
levi strani. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA“ ali
“PROTI“.

Sama glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanja vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če pa je kandidatov več, se jih
razporedi na glasovnici po abecednem vrstnem redu prvih
črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zapo-
redno številko pred priimkom in imenom kandidata, za kate-
rega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk,
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici
potrebno imenovati.

Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v
glasovalno skrinjico.

50. člen
Po končanem glasovanju, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA“ in število glasov “PROTI“, oziroma

pri glasovanju o kandidatu število glasov, ki jih je dobil
posamezen kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa kateri kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

51. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja

in ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi. O
ponovitvi glasovanja odloča svet brez razprave na predlog
člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izidu glasovanja, ali
na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

52. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidu glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je potrebno priložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje sveta skrbi tajnik občine. Tajnik obči-
ne lahko za vodenje zapisnika seje sveta pooblasti drugega
delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapi-
sniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej sveta. Vsak
član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O uteme-
ljenosti pripomb odloči svet. Če je pripomba oziroma pripom-
be sprejete, se vpišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu in izdelavi, se zapisnik pošlje predstavni-
kom sredstev javnega obveščanja, ki so bili navzoči na seji
in se na krajevno običajen način lahko objavi. Zapisnik seje,
ki je bila zaprta za javnost oziroma tisti del zapisnika, ki je bil
napisan na delu seje, ki je bila zaprta za javnost, se ne
prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne pošilja ter objav-
lja. Člane sveta s tem delom ali zapisnikom seznani pred
potrjevanjem predsedujoči.

53. člen
Celotni potek seje sveta se snema na magnetofonski

trak. Tako posneti trak se hrani še leto dni po koncu manda-
ta članov sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila
posneta.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član sveta ima pravico poslušati magnetogram. Poslu-
šanje se opravi v prostorih občinske uprave.

Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka decidira-
no zapiše. Svojo zahtevo, v kateri navede del seje, za katero
zahteva decidiran prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno
pri županu v roku 3 dni po končani seji. O takšni zahtevi
odloči župan, ki pri utemeljenem razlogu naroči prepis.

54. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi

svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapi-

sniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih delov-
nih teles, se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
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55. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradiva,

ki se hranijo v arhivu ali pri pristojnih organih občinske
uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkci-
je. Vpogled odobri tajnik občine na podlagi pisne zahteve
člana sveta. Original pisne zahteve, odredbo oziroma sklep
o dovolitvi ali zavrnitvi dovoljenja za vpogled, se hrani pri
gradivu, ki je bilo oziroma naj bi bilo pregledano.

V primeru, da član sveta pisno zahteva pregled doku-
mentarnega gradiva zaupne narave, odloči o odobritvi vpo-
gleda župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet

56. člen
Strokovno in administrativno delo za svet in delovna

telesa sveta zagotavlja tajnik občine z zaposlenimi v občinski
upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles,
če ni z sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določe-
no posebno delovno mesto.

Za zapisnik sveta in njegovih delovnih teles skrbi tajnik
občine. Tajnik občine lahko za vodenje zapisnikov pooblasti
druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

57. člen
Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

šteje pet članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

zlasti:
– svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in

druge organe, ki jih imenuje svet,
– svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v

zvezi z kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti
sveta, obravnava predloge v zvezi s plačami in drugimi pre-
jemki občinskih funkcionarjev, ki jih pripravi uprava na pod-
lagi zakona ali drugega predpisa,

– obravnava vsa druga vprašanja, ki ji jih določi občin-
ski svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
imenuje svet na prvi seji takoj po volitvah, ko se konstituira in
ugotovi, kdo je izvoljen za župana.

58. člen
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot

svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svoje-
ga delovnega področja v skladu s tem aktom in aktom o
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo
svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v s statutu občine določeno, da jih
sprejme svet na predlog župana.

59. člen
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom

občine, so naslednji odbori, komisije in sveti:
a) odbori:
– odbor za negospodarstvo, javne službe družbenih in

društvenih dejavnosti,

– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarjenje
z nepremičninami,

– odbor za okolje in prostor,
– odbor za narodnost in mednarodno sodelovanje,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada;
b) komisije:
– komisijo o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s

pridobitno dejavnostjo,
– statutarnopravno komisijo;
c) svete:
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– štab civilne zaščite,
– svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj.
Pristojnosti delovnih teles občinskega sveta se oprede-

lijo v posebnem aktu, ki ga sprejme občinski svet.

60. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi tudi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

61. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače. Predsednika
odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

62. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.

63. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

64. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegovo mnenje, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih se jim
gradiva lahko dostavijo na seji.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi večina tistih, ki so člani
občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve,
mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih čla-
nov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
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65. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.

66. člen
Odbor za negospodarstvo, javne službe družbenih in

društvenih dejavnosti ima do sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva, jav-
nih služb družbenih in društvenih dejavnosti, ki so občinske-
mu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje
in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor je obravnavo dolžan opraviti najkasneje v roku
treh dni pred dnem, ko je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave splošnega akta.

Odbor za negospodarstvo, javne službe družbenih in
društvenih dejavnosti, lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti s svoje-
ga področja dela.

67. člen
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarjenje z

nepremičninami ima do sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (gospo-
darstva in malega gospodarstva, obrti, gostinstva in turiz-
ma), kmetijstva (kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja)
in gospodarjenja z nepremičninami (celoten sklop gospo-
darjenja z vsemi oblikami nepremičnin v lasti občine), ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svo-
je mnenje in občinskemu svetu poda svoje stališče s predlo-
gom odločitve.

Odbor je obravnavo dolžan opraviti najkasneje v roku
treh dni pred dnem, ko je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarjenje z
nepremičninami lahko predlaga občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti s svojega
področja dela.

68. člen
Odbor za okolja in prostor ima do sedem članov.
Obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz

pristojnosti občine na področju okolja in prostora, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svo-
je mnenje in občinskemu svetu poda svoje stališče s predlo-
gom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje v roku
treh dni pred dnem, ko je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za okolja in prostor lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte in njegove pristojnosti
na področju okolja in prostora.

69. člen
Odbor za narodnost in mednarodno sodelovanje ima

do sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju narodnosti in medna-
rodnega sodelovanja, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda svoje stališče s predlogom odločitve. Odbor posebej
obravnava problematiko na področju občine, kjer živijo pri-
padniki madžarske narodnostne skupnosti.

Odbor je obravnavo dolžan opraviti najkasneje v roku
treh dni pred dnem, ko je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za narodnost in mednarodno sodelovanje lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte
iz njegove pristojnosti na tem področju.

70. člen
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ima

do sedem članov.
Odbor razpolaga s sredstvi požarnega sklada v skladu

z zakonom o varstvu pred požarom in zakonom o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 71/93) ter veljavnimi kriteriji za dodelje-
vanje sredstev za požarno varnost.

71. člen
Komisija za statutarno-pravna vprašanja občinskega

sveta ima do pet članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in predlog

poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb ter dopol-
nitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejme v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje in stališče
glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo,
zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti
z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika ob-
činskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.

Če je podana zahteva s strani župana ali predsedujoče-
ga člana občinskega sveta, lahko komisija ali njen član med
dvema sejama občinskega sveta ali v času seje razlaga
poslovnik o delu občinskega sveta.

72. člen
Komisija o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s

pridobitno dejavnostjo ima do pet članov.

73. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima do pet članov. Komisija ima lahko tudi svojo podkomisi-
jo za volitve in svoje namestnike, ki opravljajo posamezne
naloge.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja naloge, določene z zakonom o volitvah in izvaja
volitve v Občini Dobrovnik v skladu in v okviru pristojnosti
določene z zakonom in statutom občine.

74. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima do pet

članov.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin daje predlo-

ge in pripombe v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih
služb pristojnemu organu občine, ki so jih dolžni o svojih
stališčih in ukrepih obvestiti.
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75. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima do

pet članov.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na

področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu
skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost,
za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem
prometu ter za razvijanje solidarnih odnosov med udeležen-
ci v cestnem prometu.

76. člen
Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj ima

do pet članov.
Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj daje

predloge in pripombe v zvezi z izvajanjem gospodarskih
javnih služb na področju najema in varstva neprofitnih stano-
vanj, skrbi za racionalnost in zakonitost na tem področju ter
daje predloge in pripombe pristojnemu organu občine, ki so
jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obveščati.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

77. člen
Občinski svet sprejme statut občine in v skladu z zako-

nom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

78. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

79. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

80. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.

Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-
nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo sprejetje odloka imelo.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog županu ali po-
džupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen
za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
predsedujoči).

81. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val pri obravnavah predloga odloka na sejah občinskega
sveta. Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga
odloka na sejah občinskega sveta tudi kadar sam ni predla-
gatelj.

82. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na katerem bo obravnavan predlog odloka. Občinski svet
razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

83. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih, načelih in te-
meljnih rešitvah odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

84. člen
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih

vsebinskih pripomb in bi bilo besedilo predloga odloka v
drugi obravnavi enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako, da se prva in druga obrav-
nava odloka združita.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po kon-
čani prvi ali drugi obravnavi o katerem odloči občinski svet.

85. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar sam ni
predlagatelj.

Amandma mora biti predložen članom občinskega sve-
ta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravna-
van predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma ena četrtina
vseh članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.

Župan lahko poda svoje mnenje k amandmaju tudi
kadar sam ni predlagatelj.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

86. člen
Amandma, člen odloka ali odlok v celoti, so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih čla-
nov. O amandmajih se glasuje o vsakem posebej.
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87. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejmeta po enakem postopku, kot velja za sprejem odlo-
ka. O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

88. člen
Občinski svet mora do konca mandata svojih članov

praviloma dokončati in zaključiti vse postopke o predlaganih
splošnih aktih občine.

V primerih, da ti postopki niso dokončani in zaključeni,
novi občinski svet na predlog župana odloči, o katerih pred-
logih za sprejem občinskih aktov bo postopek nadaljeval, o
katerih predlogih bo postopek obravnave začel na novo in o
katerih predlogih postopka obravnave ne bo.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma začne obravnavo na novo, če je predla-
gatelj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti
predlagatelj akta). Če predlagatelj več ni občinski funkcio-
nar, se predlog ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

89. člen
Kadar to zahtevajo nujne potrebe občine ali naravne in

druge nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem
postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku za sprejem, se združita prva in
druga obravnava predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka. Amand-
ma lahko predlaga tudi župan, četudi ni predlagatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo določila statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

90. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– spremembe in dopolnitve odlokov, ki niso zahtevne,
– odpravo ali prenehanje veljavnosti posameznih odlo-

kov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitev odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi Državnega zbora ali ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitvah odloka. Amandmaji v tej
zvezi se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave
odloka oziroma sprememb.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih čla-
nov občinskega sveta.

Po končani obravnavi lahko vsak član občinskega sve-
ta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi

po rednem postopku. O tem odloči takoj po vložitvi predloga
občinski svet.

91. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določa statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, razen če je v njih določeno
drugače.

V uradnem glasilu se objavijo tudi prevodi v madžarski
jezik in drugi akti, za katere tako določi občinski svet ali
župan.

5. Postopek za sprejem proračuna

92. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini. Občinski proračun se sprejema za proračunsko leto,
ki se začne in konča s proračunskim letom za državni prora-
čun.

93. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
31. 3. tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan občinskemu svetu predlog proračuna v roku 90 dni
po začetku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izho-
dišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo občin-
ski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna
občine.

Na seji občinskega sveta predstavi župan predlog pro-
računa. Sama predstavitev predloga ni časovno omejena.
Po predstavitvi ni razprave.

94. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave po-
jasnjujejo in obrazlagajo predlog proračuna občine. Občin-
ski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna naj-
kasneje v desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega od-
stavka tega člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna obči-
ne, v skladu s statutom in poslovnikom občinskega sveta, ali
da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati določi
rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog proračuna
občine.

95. člen
V roku desetih dni po opravljeni splošni razpravi lahko

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo žu-
panu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga ali pripombe mora upošte-
vati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in
izdatki.

96. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih predlogov in pripomb ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine in skliče sejo občinskega sveta, na kateri
se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.
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97. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinske-

ga sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

98. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obraz-
loži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o ostalih
amandmajih.

99. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je predlog proračuna usklajen, občinski svet glasu-
je o njem v celoti.

100. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokov-
na služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o predlogu proračuna
v celoti.

101. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega akta, ki veljajo za hitri postopek za
sprejem odloka.

102. člen
Če proračun ni predlagan v roku, v katerem mora žu-

pan predložiti predlog proračuna, lahko občinski svet sprej-
me sklep, s katerim določi rok za predložitev proračuna. Ta
rok ne more biti daljši od 90 dni.

103. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega akta, ki veljajo za sprejem odloka po skrajša-
nem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu prora-
čuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti
obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med prora-
čunskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

104. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zah-

tevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označ-

bo določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statu-

tarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delov-
nih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta,

župana ali občinske uprave. Če statutarno-pravna komisija
ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne
razlage in ga predloži občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago o postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po red-
nem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

105. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta akt določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

106. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določbah tega akta.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje opra-
vi o določbah tega akta, ki veljajo za tajno glasovanje.

107. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje ZA ali PROTI listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA“ ali “PROTI“.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

108. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov.

Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako
najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbi-
ra kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z ena-
kim številom glasov določi z žrebom. Če se glasuje o več
kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici nave-
dejo po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih
priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

109. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju nobeden kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

110. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.
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Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično glasovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne
pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se gla-
sovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede
manjkajočih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana

111. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

112. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih ime-

nuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-

teljev, določenih s statutom občine in tem aktom. Če je
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
Odločitev za razrešitev se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles ter drugih organov ter funkcionarjev občine

113. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopa imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
podana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

114. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-

jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.

115. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Če sklepa občinskega sveta župan ne more izvršiti,

mora svetu predlagati v sprejem nov sklep, ki ga bo možno
izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sprotno opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

116. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut občine ali ta akt.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občina izdaja svoje glasilo oziroma obvestila, v katerih
se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz
gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine. V tem
glasilu se objavljajo tudi vsi prevodi v madžarskem jeziku.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvesti-
lo za javnost.

117. člen
Predstavnikom javnih občil je na voljo tisto informativno

in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila
in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov, ko tako odloči občinski svet, župan
in občinska uprava.

Za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki
javnih občil skrbi župan.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

118. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano ali onemogočeno, so
dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja ob-
činskega sveta, ki jih določa statut in ta akt.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta.
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O odstopanjih odloči župan, potrdi pa jih občinski svet,
ko se lahko sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

119. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe, ki veljajo za sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z

dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

120. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči
svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

121. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/99-2/1
Dobrovnik, dne 20. maja 1999.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar dipl. inž. agr. l. r.

LOŠKA DOLINA

2337. Statut Občine Loška dolina

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Loška dolina na
4. redni seji dne 20. 5. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Loška dolina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta statut ureja oziroma določa temeljna načela za orga-

nizacijo in delovanje Občine Loška dolina (v nadaljevanju:
občina), naloge občine, organe občine, pristojnosti občine
in njenih organov, oblikovanje in organizacijo občinske upra-
ve in javnih služb, premoženje in financiranje občine, splo-
šne in posamične akte občine, varstvo interesov občine v

razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja obča-
nov pri sprejemanju odločitev v občini in širših samouprav-
nih lokalnih skupnostih ter druga vprašanja skupnega pome-
na v občini, ki jih določa zakon.

2. člen
Občina Loška dolina je z zakonom ustanovljena sa-

moupravna lokalna skupnost na območju naslednjih naselij:
Babna Polica, Babno Polje, Dane, Dolenje Poljane, Iga vas,
Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk,
Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Pudob, Stari trg pri
Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika pri Ložu.

Sedež občine je v Starem trgu, Cesta Notranjskega
odreda 2.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-
dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

3. člen
Občina Loška dolina z odlokom ustanovi naslednje

vaške odbore: Babno Polje, Babna Polica, Dolenje Poljane,
Vrh in Podgora, Iga vas, Kozarišče, Šmarata, Pudob, Više-
vek, Vrhnika, Markovec in Knežja Njiva, Stari trg, Stari trg –
Ograde, Lož, Lož – Smelijevo naselje, Podlož, Nadlesk,
Podcerkev, Dane in Klance kot svoja posvetovalna telesa.

4. člen
Občina Loška dolina (v nadaljnjem besedilu: občina) v

okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne
zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in
naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglas-
ju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

5. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališ-

če, so občani občine.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter dru-
gih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

6. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.
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7. člen
Občina Loška dolina ima svoj grb, ki je zgodovinski

privilegijski grb mesta Lož iz leta 1477. Oblika, vsebina in
uporaba grba se določi z odlokom.

8. člen
Občina Loška dolina ima pečat, katerega oblika, vsebi-

na in uporaba se določi z odlokom.

9. člen
Občina Loška dolina ima svojo zastavo, katere oblika,

vsebina in uporaba se določi z odlokom.

10. člen
Občina Loška dolina ima občinski praznik, ki so določi

z odlokom.
11. člen

Občina Loška dolina podeljuje priznanja in nagrade.
Postopek, način in merila se določijo z odlokom.

II. NALOGE OBČINE

12. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena, določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
1. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja in

sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in pre-
mičnin,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja.

2. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-
ko, da:

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kme-

tijstva,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi in v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog in subjektov.

3. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– opravlja naloge s področja posegov v prostor in gra-
ditve objektov,

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo stanovanj in povpraševanje po njih
v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi socialna stanovanja in prenavlja objekte, ki so
primerni za stanovanja,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

4. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
5. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno de-

javnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod in zagotavlja po-

goje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno

dejavnost,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-

membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

6. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja predpisane naloge s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih

pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih, z drugimi ukrepi pospe-
šuje varstvo okolja v občini.

7. Pospešuje dejavnost socialnega skrbstva, osnovnega
varstva otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov
in ostarelih ter zagotavlja zdravstveno dejavnost tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– ustanovi zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za

njegovo delovanje,
– sodeluje z zdravstvenim zavodom,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– z različnimi ukrepi pospešuje zdravstveno varstvo ob-
čanov.

8. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– vodovodne, energetske in druge komunalne objekte

in naprave,
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,

javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine.
9. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov in skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine,
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– sprejema program športa v občini,
– sofinancira izvajanje športnih programov v občini,
– zagotavlja vzdrževanje in gradnjo javnih objektov na

področju športa v občini,
– podeljuje status društva, ki deluje na področju športa

v javnem lokalnem interesu.
10. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-
nje za primere elementarnih in drugih nesreč,

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-

nih in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in

štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni

varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
11. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– organizira občinsko redarstvo,
– določa prekrške in denarne kazni zanje,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
12. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena

tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
13. V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina

opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za

potrebe občine,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

13. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter zanje pridobiva statistične in evi-
denčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje stati-
stičnih in evidenčnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

14. člen
Organi občine so:
– občinski svet,

– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakonodaja.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupa-
ni) so občinski funkcionarji.

15. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, ter opravlja strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

16. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

17. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov. Občina izdaja
svoje uradno glasilo.

Za zagotavljanje javnosti dela občinskih organov je od-
govoren župan. Zagotavljanje javnosti dela občinskih orga-
nov se uredi z odlokom.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

18. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje štirinajst članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi občinskega sveta.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.
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19. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne praviče z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli skladno z zakonom o lokalnih
volitvah.

Volilne enote za volitve članov občinskega sveta določi
občinski svet v skladu z zakonom.

20. člen
Občinski svet ima predvsem naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine, poslovnik, odloke in druge

splošne akte,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
kdo drug,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana
(podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasne-
ga prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča
o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge

pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom in zagotav-
lja pogoje za njihovo delovanje,

– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom določa višino

plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagra-
de in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih
imenuje občinski svet,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nez-
družljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejema program in letni načrt varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt
varstva pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta statut in
zakon.

21. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

22. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

seje. Župan lahko iz opravičljivega razloga za vodenje sej
občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana
občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne
more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to
ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

23. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta, njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

24. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka uvrstiti na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

25. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
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Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in tajnik z
občinsko upravo.

Župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine
o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občin-
skemu svetu vsakič ob potrditvi zapisnika, enkrat letno pa
pisno v obliki poročila.

26. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če poda pisno odstopno izjavo.
Član občinskega sveta je dolžan občinski svet takoj

obvestiti o nastopu razloga, zaradi katerega bi mu lahko
prenehal mandat.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za
prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Odbori in komisije občinskega sveta

27. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije kot svoja

delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarna komisija,
– komisija za vloge in pritožbe,
– komisija za kmetijstvo in gozdarstvo,
– komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo

okolja,
– komisija za družbene dejavnosti,
– komisija za proračun in finance,
– komisija za gospodarstvo in razvoj.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima sedem, ostale komisije pa pet članov.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

28. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter

izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

29. člen
Člane komisij imenuje občinski svet izmed svojih čla-

nov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Pred-
log kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji občinskega sveta ni združljivo s

članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občin-
ski upravi.

30. člen
Komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega

področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravna-
vajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občin-
skemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

31. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika delovnega te-

lesa občinskega sveta, posameznega člana ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

32. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

33. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašca druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
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– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,

– določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega raz-

merja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika
občine za te naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

34. člen
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,

da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu,
da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

35. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

36. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se

občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

37. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina naj-

manj enega ali dva podžupana. Podžupana imenuje in razrešu-
je občinski svet na predlog župana izmed svojih članov. S
sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan
v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal
funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve
novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja po-
džupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

38. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi nobe-

den izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije,
nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi
župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

39. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

40. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Župan in podžupan sta dolžna občinski svet takoj obve-
stiti o nastopu razloga, zaradi katerega bi mu lahko prenehal
mandat.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
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komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

41. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Naloge nadzornega odbora so predvsem:
– nadzor usklajenosti proračuna z zakonom,
– nadzor zaključnega računa v primerjavi s proraču-

nom,
– ugotavljanje gospodarnosti in namenskega trošenja

sredstev,
– pregledovanje listin,
– priprava zapisnika in poročil o delu odbora in
– obveščanje občinskega sveta o svojem delu.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospo-
darnost porabe občinskih javnih sredstev.

42. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu sve-
tu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora morajo praviloma imeti najmanj VI.
stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računo-
vodskega ali pravnega področja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-

gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

43. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema sklepe, poročila, priporočila
in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

44. člen
Nadzorni odbor sprejme program dela, ki obvezno vse-

buje letni nadzor zaključnega računa proračuna, javnih zavo-
dov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga prora-
čuna in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in
občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z
občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V pro-
gram lahko nadzorni odbor vključi tudi druge uporabnike
proračunskih sredstev. S programom dela seznani občinski
svet in župana s poročilom.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

45. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati
podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njego-
vih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva
nadzorni odbor.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
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storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnim organom pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

46. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

47. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank in skrbeti za varstvo osebnih podatkov.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

48. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavlja župan. Posamezne posebne strokov-
ne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izve-
dencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

49. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

50. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

51. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

52. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

53. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, oziroma delavci uprave, ki izpolnjujejo zakonske
pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posa-
meznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka
in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

54. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za izvajanje zakona

o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o uprav-
nem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisi Ministrstva za notranje zadeve.

55. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

56. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

57. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zapo-

slenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

58. člen
Ustanovitev in pristojnosti skupnega občinskega pravo-

branilstva, ki ga občina lahko ustanovi z eno ali več občina-
mi, se določi z odlokom.

7. Drugi organi občine

59. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov:
– komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja jav-

nih funkcij s pridobitno dejavnostjo,
– sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
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– štaba civilne zaščite in
– sveta za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj in

drugih organov določi župan oziroma občinski svet na pod-
lagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov
posameznega organa.

60. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

61. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

62. člen
Vaški odbori sodelujejo pri upravljanju javnih zadev v

občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi raznih pro-

gramov občine na področju javne infrastrukture na območ-
ju, pri komunalnih akcijah in nadzoru nad opravljenimi deli
na svojem območju,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode ter pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za potrebe občinskih javnih služb,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja in pri
tem sodelujejo,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri sanacijah,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih planskih in izvedbenih aktov,
– sodelujejo pri kulturnih, športnih in drugih priredi-

tvah,
– predlagajo programe javnih del,
– spremljajo nevarnosti in o njih obveščajo pristojne

organe ter sodelujejo pri reševanju

1. Zbor občanov

63. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja cest, energetskih objektov, odlagališč od-
padkov in nevarnih snovi,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

64. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-

ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.

Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazlo-
žitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

65. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

66. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno odloča, če je na zboru prisotnih
najmanj 5% občanov območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina nav-
zočih občanov. Za območje občine je odločitev zbora obča-
nov sprejeta, če je prisostvovalo skupno več kot 5% obča-
nov in je za odločitev glasovala večina navzočih občanov.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

67. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
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68. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

69. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

70. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec ali politična stranka v občini.
Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v
občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje
osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega prebivališča in podpis posameznika.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

71. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidenče volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

72. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo »ZA« oziroma
»PROTI«, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

73. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo volilno pravico. Odločitev na referendumu je sprejeta,
če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

74. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih

izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

75. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

76. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
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5. Ljudska iniciativa

77. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

78. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

79. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij in

gospodarskih interesnih združenj,
– s podeljevanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.
80. člen

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

81. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

82. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– urejanje javnih parkirišč,
– javno snago in čiščenje javnih površin,

– gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest,
javnih poti, parkirišč, površin za pešce in zelenih površin,

– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

– plakatiranje, obešanje transparentov in naprav,
– urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobo-

ve v najem in pogrebne storitve,
– vzdrževanje in urejanje javne tržnice,
– javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo

prometnih in drugih površin v naselju,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije in pro-

metnega režima,
– zimsko službo,
– gasilstvo,
– upravljanje občinskih stanovanj,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– deratizacijo in dezinfekcijo.

83. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti.

84. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

85. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

86. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

87. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

88. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva.

Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premicnin v
lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa
zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja in zame-
njava nepremičnin in premičnin izvedeta v skladu s predpisi,
ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
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89. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

90. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

91. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

92. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

93. člen
Proračun občine je akt občine, v katerem so predvide-

ni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je akt o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

94. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

95. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:

– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,

– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave in
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

96. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugega premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka,
– občanov za sofinanciranje določenih nalog in obvez-

nosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijske dajatve oziroma odškodnine,
– ožjih delov občine,
– dotacije, darila in pomoči,
– namenska sredstva iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

97. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proraču-
na, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih na-
menih.

98. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto po dvanajstinah.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

99. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.
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100. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odredi določitev
knjigovodske postavke.

101. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

102. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine
ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

103. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilanče prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilanče prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

104. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja,
sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

105. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter pred-
videna in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva
rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom
proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31.
decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

106. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

107. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

Za odtujitev premoženja oseb iz prvega odstavka mora
soglašati občina.

108. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine ali v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali
pri specializirani organizaciji.

109. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

110. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

Splošni akti morajo biti objavljeni v skladu z odlokom o
zagotavljanju javnosti dela občine in začnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni drugače predpisano.

111. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

112. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

113. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

114. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
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115. člen
Pravilnik podrobneje določi izvrševanje statuta ali od-

loka.

116. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

2. Posamični akti občine

117. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

118. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO INTERESOV OBČINE V RAZMERJU DO
DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

119. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

120. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

121. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

122. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

123. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

124. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

125. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini

uporabljajo splošni akti, ki so bili sprejeti v preteklem man-
datnem obdobju kolikor niso v nasprotju s tem statutom.

126. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije. Z dnem začetka veljave tega
statuta, preneha veljati statut Občine Loška dolina, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 55/95, 4/97, 13/97, 21/97.

Loška dolina, dne 20. maja 1999.

Župan
Občine Loška dolina

Jože Gorše l. r.

MEDVODE

2338. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja
ŠS 12/1-1 Na klancu

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 28/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Medvode na 6. seji dne 15. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje urejanja

ŠS 12/1-1 Na Klancu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje

urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu, ki ga je izdelal Urbanistični
inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana,
marca 1999 pod številko 2053.
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2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka,
– obrazložitev odloka s presojo vplivov na okolje,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– grafične priloge:

– kopija katastrskega načrta M 1:2880,
– izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000
– zazidalna situacija M 1:500,
– prometne ureditve M 1:500,
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1:500,
– urejanje zelenih površin M 1:500,
– regulacija in parcelacija M 1:500
– etapnost izvajanja M 1:500.

3. člen
Zazidalni načrt obsega:
– mejo območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gra-

ditve,
– urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko

oblikovanje objektov,
– prometne ureditve,
– komunalne in energetske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta in začasna na-

membnost zemljišč,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazi-

dalnega načrta.

II. MEJA OBMOČJA

4. člen
Zazidalni načrt obsega naslednje parcele v k.o. Med-

vode: 300/1, 303/1, 303/2, 308, 312/2 del 304 del.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

5. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno za gradnjo

doma za približno 240 starejših oseb, 80 stanovanjskih hiš
in trgovino osnovne oskrbe. Območje bo prometno, komu-
nalno in energetsko popolnoma opremljeno.

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

6. člen
Urbanistična zasnova določa predvsem:
– regulacijske elemente,
– lego in velikost parcel,
– lego in velikost objektov,
– merila in pogoje prometnega urejanja,
– merila in pogoje komunalnega urejanja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin.

7. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– regulacijske linije (RL) potekajo po robu pločnikov in

zelenic ob internih cestah ter 13 m od osi regionalne ceste,
– gradbene linije (GL) potekajo 10 in 15 m od osi

internih cest,
– gradbena meja (GM) poteka 15 m od osi regionalne

ceste.

8. člen
Urbanistično oblikovanje zazidalnega območja mora

biti enotno. Primarna smer oblikovanja je vzporedno s cesto
Medvode-Smlednik, sekundarna smer oblikovanja je pravo-
kotno na primarno smer.

V območjih povečanega prometnega hrupa mora urba-
nistično oblikovanje in arhitekturno oblikovanje objektov upo-
števati pasivno in aktivno protihrupno zaščito.

Vse parcele so dostopne z osnovnega cestnega omrežja.

9. člen
Merila in pogoji za urejanje doma za starejše osebe:
1. Objekt je namenjen za 240 starejših oseb z vsemi

spremljajočimi dejavnostmi in ureditvami.
2. Zasnova objekta mora upoštevati možnost etapne

gradnje.
3. Osnovna tlorisna velikost osrednjega dela objekta je

47,23 x 47,23 m, tlorisna velikost zahodnega in južnega
trakta je 36,23 x 19,50 m. Dopustna so odstopanja za do
+/- 1,0 m.

4. Etažnost objekta je do K, K+P+1+(M) in K+P+2+(M).
5. Kota pritličja je na 347,50 m. Dopustna so odstopa-

nja do +/- 0,75 m.
6. Oblikovanje:
– fasada: omet bele ali svetle pastelne barve, leseni

elementi, steklo,
– streha: polkrožna, bitumenska kritina.
7. Objekt bo zidan.
8. Gradbene meje na vzhodni in severni strani objekta

so obvezne.
10. člen

Merila in pogoji za urejanje stanovanjskih objektov:
Zazidalni načrt določa 80 gradbenih parcel za gradnjo

prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš. Določeni so
štirje tipi objektov:

A. Tip P1:
1. Predvidenih je 33 objektov.
2. Tlorisna velikost objekta je 16,85 x 9,60 m, ob

vhodu je nadstrešek tlorisnih dimenzij 9,61 x 5,50 m. Do-
pustna so odstopanja za do +/- 1,0 m.

3. Etažnost objekta je K+P+M.
4. Višina slemena je 7,90 m, višina kapi je 3,00 m nad

urejenim terenom. Dopustna so odstopanja do +/- 0,75 m.
5. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-

nega terena.
B. Tip P2:
1. Predvidenih je 16 objektov.
2. Tlorisna velikost objekta je 17,85 x 8,60 m, ob

vhodu je nadstrešek tlorisnih dimenzij 8,62 x 5,40 m. Do-
pustna so odstopanja za do +/- 1,0 m.

3. Etažnost objekta je K+P+(M).
4. Višina slemena je 5,40 m do 7,90 m, višina kapi je

2,80 m nad urejenim terenom. Dopustna so odstopanja do
+/- 0,75 m.

5. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-
nega terena

C. Tip P3:
1. Predvidenih je 18 objektov.
2. Tlorisna velikost objekta je 15,85 x 8,60 m, ob

vhodu je nadstrešek tlorisnih dimenzij 8,62 x 5,60 m. Do-
pustna so odstopanja za do +/- 1 m.

3. Etažnost objekta je K+P+(M).
4. Višina slemena je 5,40 m do 7,90 m, višina kapi je

2,80 m nad urejenim terenom. Dopustna so odstopanja do
+/- 0,75 m.

5. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-
nega terena.
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D. Tip P4:
1. Predvidenih je 13 objektov.
2. Tlorisna velikost objekta je 13,50 x 8,60 m, ob

vhodu je nadstrešek tlorisnih dimenzij 8,62 x 4,90 m. Do-
pustna so odstopanja za do +/- 1,0 m.

3. Etažnost objekta je K+P+(M).
4. Višina slemena je 5,40 m do 7,90 m, višina kapi je

je 2,83 m nad urejenim terenom. Dopustna so odstopanja
do +/- 0,75 m.

5. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-
nega terena.

11. člen
Skupna merila in pogoji za urejanje in oblikovanje sta-

novanjskih objektov:
1. Na posamezni parceli je dopustna zamenjava tipa

objekta pod pogoji, ki veljajo za osnovni objekt.
2. Klet bo armirano betonska, pritličje bo deloma zida-

no, deloma leseno iz nosilnih masivnih lepljenih brun. Lesen
je garažni del in del dnevnih bivalnih prostorov zaradi prijet-
nosti, topline in ekonomičnosti. Zidan je nočni ali spalni del
s sanitarijami in pomožnimi prostori.

3. Streha bo štirikapna v obliki črke L, sleme orientira-
no po dolžini, naklon strešin za tipe objektov P2, P3 in P4 je
25° do 42°, za tip P1 je naklon 38° do 42°, kritina bitumen-
ska skodla temne barve. Na mansardi so predvidena verti-
kalna strešna okna (frčade). Streha nad objektom in vhod-
nim delom s parkiriščem mora biti enotno oblikovana.

4. Zasnova objektov dopušča notranje spremembe tlo-
risov in dodelave ter izbiro materialov.

12. člen
V sklopu parcel je možnost postavitve vrtnih ut.
Ograje so na parcelnih mejah. So žičnate ali lesene

izvedbe, višine do 1,5 m z obojestransko gosto zazelenitvi-
jo. Ob vhodih so ograje iz masivnih elementov z elektro
omarico.

13. člen
Merila in pogoji za urejanje in oblikovanje trgovine:
1. Objekt je namenjen za trgovino osnovne oskrbe in

za stanovanja v mansardi.
2. Tlorisna velikost objekta je 20 x 10 m, možno je

podaljšanje objekta proti jugu za 10 m. Dopustna so odsto-
panja za do +/- 1 m. Ob vhodu je dopusten nadstrešek.

3. Etažnost objekta je (K)+P+(M).
4. Višina slemena je 9,50 m do 10,50 m, višina kapi je

3,50 m do 4,50 m nad urejenim terenom. Dopustna so
odstopanja do +/- 0,5 m.

5. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad nivojem ureje-
nega terena.

6. Streha bo dvokapna, sleme orientirano po dolžini,
naklon strešin 38° do 42°, kritina bitumenska skodla temne
barve. Na mansardi so predvidena vertikalna strešna okna
(frčade).

7. Objekt bo zidan, dopustna je deloma lesena izved-
ba. Fasada bo omet bele ali svetle pastelne barve, leseni
elementi, steklo.

V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

14. člen
Območje zazidalnega načrta se prometno navezuje na

regionalno cesto II. reda št. 413 Medvode-Vodice-Moste-
Duplica.

Prometno omrežje območja sestavljata cesti 1 in 2, ki
omogočata krožni promet. Območje doma za starejše ose-

be ima ločen priključek na regionalno cesto. Priključki na
regionalno cesto so pravokotni in v niveleti s cesto.

Normalni prečni profil internih cest je:
– vozni pas 2 x 2,75 m = 5,50 m,
– pas za vzdolžno parkiranje = 2 m,
– hodnik = 1,60 m,
– zelenica = 1,70 m.
V izteku ceste 1 in internih dovozov je predvideno

obračališče. Dovozi do objektov so široki 6 m in se izvedejo
s poglobljenim robnikom. Vse prometne in parkirne površi-
ne morajo biti utrjene z ustreznim tlakom ali asfaltirane.

Minimalni radij javnih cest je 8 m, minimalni radij dovo-
zov je 7,5 m.

15. člen
Površine za mirujoči promet so urejene:
– ob osnovnem cestnem omrežju z vzdolžnim parkira-

njem,
– ob uvozu na območje doma za starejše osebe (57

parkirnih mest),
– na vsaki gradbeni parceli po 2 parkirni mesti pod

nadstreškom.

16. člen
Peš površine so predvidene na zahodni strani regional-

ne ceste in ob cestah znotraj zazidalnega območja (eno-
stranski pločnik) ter v območju parkovnih ureditev. Minimal-
na širina pločnikov in pešpoti je 1,70 m. Pločniki morajo biti
z dvignjenim robnikom ločeni od motornega prometa. Peš
površine morajo biti utrjene z ustreznim tlakom ali asfaltira-
ne. Ob regionalni cesti se uredi avtobusno postajališče.

Vaški trg se ureja v tlaku in zelenicah z vsemi elementi
urbane opreme (drevesa, fontana, klopi, koši za smeti, os-
vetlitev).

Obstoječa pešpot v naselje Žeje je v območju zazidal-
nega načrta delno korigirana in je speljana ob trgovini in po
vaškem trgu proti severu in jugu.

Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v ob-
močjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.

VI. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE

17. člen
Objekti v območju urejanja se morajo priključiti na jav-

na komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo,
odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo z električno
energijo in plinom, javno razsvetljavo in na telekomunikacij-
sko omrežje.

18. člen
Primarno in sekundarno komunalno in energetsko

omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem
telesu (pločnik, parkirišče, zelenica) tako, da bo možno
etapno izvajanje ter neposredno priključevanje objektov.

Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
in energetskih vodov in lokacij naprav ter mesta priključeva-
nja zaradi ustreznejših rešitev in racionalnejšega etapnega
izvajanja zazidalnega načrta.

Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora
potekati usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja zazi-
dalnega območja.

19. člen
Merila in pogoji za oskrbo z vodo:
1. Oskrba z vodo je predvidena iz obstoječega primar-

nega vodovoda PVC DN 160 po povezovalnem vodovodu
LTŽ – DUKTIL ∅125 mm.
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2. Vodovodno omrežje je zasnovano iz dveh krožnih
zank v ceveh LTŽ-DUKTIL ∅100 mm in dveh slepih vodov.
Vodovodno omrežje bo potekalo v zelenicah ob osnovnem
cestnem omrežju.

3. Na vodovodnem omrežju ∅100 mm je predvidenih
10 nadzemnih hidrantov na medsebojni razdalji od 80 do
120 m.

4. Hišni priključki bodo v ceveh PEHD DN 50/10 in
PEHD DN 32/10.

20. člen
Merila in pogoji za odvajanje fekalnih odpadnih in me-

teornih vod:
1. Kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu.
2. Fekalne odpadne vode iz objektov odvajajo v kanali-

zacijo, ki poteka po cestah in se priključuje na zbirni kanal
ob regionalni cesti. Zbirni kanal se priključuje na obstoječe
javno kanalizacijsko omrežje Ljubljane v jašku na Donovi
cesti.

3. Čiste meteorne vode s streh in zelenih površin se
odvajajo v ponikovalnice, ki so locirane na posamezni par-
celi izven vplivnega območja povoznih površin.

4. Meteorne vode s prometnih površin se odvajajo
preko lovilcev olj in peskolovov v meteorno kanalizacijo z
iztokom v Zbiljsko jezero. Dopustna je izvedba enega, ustrez-
no dimenzioniranega peskolova in lovilca olj za celotno ob-
močje. Zagotovljeno mora biti redno čiščenje peskolovov in
lovilcev olj.

5. Primarni kanal je dimenzioniran za priključitev naselij
Na klancu, Žeje in Zbilje.

21. člen
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo:
1. Oskrba zazidalnega območja z električno energijo je

predvidena iz nove transformatorske postaje na zelenici ob
regionalni cesti, ki se bo napajala iz RTP Medvode.

2. Nizkonapetostno omrežje poteka po pločniku ob
osnovnem cestnem omrežju.

3. Visoko in nizkonapetostno elektroomrežje se izvede
kabelsko in v kabelski kanalizaciji.

22. člen
Merila in pogoji za oskrbo s plinom:
1. Za ogrevanje objektov in za pripravo tople sanitarne

vode je predviden energetski vir plin.
2. Plinovodno omrežje se napaja iz obstoječega plino-

voda DN 150 (PE 160).
3. Plinovodno omrežje je dimenzije DN 100 in DN 50

in poteka po cestah znotraj zazidalnega območja.
4. Plinovod je dimenzioniran za priključitev naselij Na

klancu, Žeje in Zbilje.

23. člen
Javna razsvetljava se uredi na vseh javnih prometnih in

peš površinah. Napajanje bo izvedeno preko prižigališča iz
predvidene transformatorske postaje. Svetilke javne razsvet-
ljave bodo ob robu pločnika na razdalji 20 do 30 m.

24. člen
Merila in pogoji urejanja telekomunikacijskega omrežja:
1. Telekomunikacijsko omrežje se priključuje na tele-

fonsko centralo v Medvodah preko obstoječega telekomuni-
kacijskega omrežja.

2. Telekomunikacijski vodi potekajo po parkirišču ob
osnovnem omrežju in se izvajajo v kabelski kanalizaciji.

3. Ob telekomunikacijskem omrežju poteka omrežje
kabelske televizije.

25. člen
Ob osnovnem cestnem omrežju so predvidena zbirna

in odjemna mesta za komunalne odpadke. Prostor, kjer
bodo nameščene posode mora biti utrjen, pokrit in ograjen,
zagotovljeno mora biti redno čiščenje.

VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

26. člen
Zelene površine morajo biti povezane med seboj in z

zelenimi površinami izven meja zazidalnega načrta. Urejanje
zelenih površin mora biti enotno in v skladu z občinskim
odlokom.

Vse proste površine se morajo urediti, zatraviti in ozele-
niti z drevjem in grmičevjem. Zelenice ob domu starejših
ljudi se urejajo parkovno. Parkovne površine se urejajo s
potmi, počivališči in otroškim igriščem.

Na zelenicah ob cestah je drevje praviloma oblikovano
v enovrstne drevorede. Večje površine za mirujoči promet
morajo biti izvedene z zelenicami, zasajenimi z drevjem.
Zaščitno zelenje je zasajeno na zelenicah ob regionalni cesti.

Zasaditev zelenih površin in drevoredov se izvede z
avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja.

Posegi v teren morajo biti izvedeni z blagimi in ozele-
njenimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le na mestih,
kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi mo-
rajo biti izvedeni v vidnem kamnu in ozelenjeni s plezalkami.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

27. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah, skladno s

fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infra-
strukture. V prvi etapi je predvidena gradnja 40 stanovanj-
skih objektov na južni strani območja in dom starejših obča-
nov.

Etapna gradnja objektov in ureditev mora potekati kot
zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih
gabaritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in ener-
getsko infrastrukturo ter ureditvami za varovanje okolja in
požarno varstvo. Posamezna etapa se mora izvesti kot celo-
ta z vsemi elementi zunanje ureditve. Etapno izvajanje zazi-
dalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zem-
ljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.

28. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo

dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne
so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da
ne bodo ovirale kasnejšega urejanja območja.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
ZAZIDALNEGA NAČRTA

29. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri financiranju in

izvajanju so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in ener-

getske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti ustrezno komunalno in energetsko oskrbo,
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalne

in energetske infrastrukture,
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– urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površine
sočasno z dograditvijo objektov, prometne, komunalne in
energetske infrastrukture,

– izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati
na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delov-
nih razmer v območju zazidalnega načrta in v okolici, zaradi
tega se izvede proti cesti Ljubljana–Kranj protihrupna zelena
zaščita,

– nov gozdni rob ob meji zazidalnega načrta se mora
izvesti s krčitvijo gozda na razdalji najvišjih dreves in z zasa-
ditvijo avtohtonih drevesnih vrst, v skladu s pogoji pristojne
gozdarske službe,

– zagotoviti financiranje in izvedbo objekta trgovine in
vaškega trga.

X. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena odloka je stalno na vpogled

pri Občini Medvode, Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiš-
ka in pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.

31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 1765/99
Medvode, dne 15. junija 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

PODČETRTEK

2339. Statut Občine Podčetrtek

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na
7. redni seji dne 27. 5. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Podčetrtek

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Podčetrtek je samoupravna lokalna skupnost

ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bre-
zovec pri Polju, Cmereška gorca, Golobinjek ob Sotli, Go-
stinca, Imeno, Imenska gorca, Jerčin, Lastnič, Nezbiše,
Olimje, Pecelj, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Prelasko, Pristava
pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Roginska gorca, Rudni-
ca, Sedlarjevo, Sela, Sodna vas, Sv. Ema, Verače, Vidovi-
ca, Virštanj in Vonarje.

Sedež občine je v Podčetrtku, Škofja gora 1.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-
dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Na območju Občine Podčetrtek so ustanovljeni ožji

deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status ožjih delov Občine Podčetrtek so določeni s tem
statutom in odlokom občine.

Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Olimje, s sedežem v Olimju 58,

ki zajema naselja Olimje in Rudnica.
2. Krajevna skupnost Podčetrtek, s sedežem v Podče-

trtku, Škofja gora 1, ki zajema naselja Golobinjek ob Sotli,
Imeno, Imenska gorca, Pecelj in Podčetrtek.

3. Krajevna skupnost Polje ob Sotli, s sedežem v Polju
ob Sotli 3, ki zajema naselja Brezovec pri Polju, Lastnič,
Polje ob Sotli, Prelasko in Sedlarjevo.

4. Krajevna skupnost Pristava pri Mestinju, s sedežem
v Pristavi pri Mestinju 29, ki zajema naselja Cmereška gor-
ca, Jerčin, Nezbiše, Pristava pri Mestinju, Roginska gorca,
Sodna vas, Sv. Ema, Vidovica in Vonarje.

5. Krajevna skupnost Virštanj, s sedežem v Virštanju
11, ki zajema naselja Gostinca, Pristava pri Lesičnem, Sela,
Verače in Virštanj.

3. člen
Občina Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: občina) v

okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne
zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in
naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglas-
ju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.
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6. člen
Občina Podčetrtek ima svoj grb, zastavo in praznik,

katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA PODČE-
TRTEK, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občin-
ski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna
komisija. V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo
in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

7. člen
Občina Podčetrtek je turistična in kmetijska občina.

Turistična območja Občine Podčetrtek, urejenost teh ob-
močij ter specifične pogoje, ki se nanje nanašajo, ureja
odlok.

II. NALOGE OBČINE

8. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in
zdravstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter,
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
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– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-
nje za primere elementarnih in drugih nesreč,

– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-
vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

9. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

10. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

11. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

12. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

13. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov. 

14. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine v Uradnem listu RS in po potrebi
v lokalnem glasilu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih orga-
nov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

15. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvanajst članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta oziroma do imenovanja novih.
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16. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

17. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
določi podžupanu, da bo v primeru predčasnega preneha-
nja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne-
združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.

18. člen
Občinski svet mora predhodno dobiti mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.

Organi iz prvega odstavka tega člena morajo dati mne-
nje najkasneje v 20 dneh od dneva prejema obvestila oziro-
ma zahteve občine. Če v danem roku mnenja ne dajo, lahko
občina odloča samostojno.

19. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

20. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi nastarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj šestkrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

21. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega

sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter
njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

22. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
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nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki ko-
misij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpraša-
nja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

23. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinske-
ga sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

24. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

25. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in
odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta se določa z odlokom. S sklepom o ustanovitvi obča-
snega delovnega telesa in imenovanju članov določi občin-
ski svet tudi njegove naloge.

26. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

27. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinski svet ustanovi z odlo-

kom, s katerim določi število članov posameznega delovne-
ga telesa občinskega sveta in delovno področje.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

28. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

29. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu z odlokom obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

30. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
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3. Župan

31. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

32. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta
statut.

33. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

34. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

35. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

36. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

37. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

38. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

39. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
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– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

40. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

41. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzorne-
ga odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izo-
brazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega
področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja. V nadzornem odboru morajo biti
zastopane vse krajevne skupnosti Občine Podčetrtek.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinske-
ga sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine,
tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Raz-
rešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

42. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

43. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, pred-
loga proračuna in finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj
polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in
premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor
vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni
odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzomi
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan in o nadzorih poročati trimesečno.

44. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe. V postopku nadzora so odgo-
vorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbo-
ra, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentaci-
jo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nad-
zor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za
izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahte-
vane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
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pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

45. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

46. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svo-

jih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokonč-
no. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

47. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

48. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

49. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

50. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

51. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

52. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

53. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

54. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

55. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

56. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zapo-

slenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

57. člen
Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred

sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občin-
ske organe in ožje dele občine.
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Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi občine

58. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

59. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

60. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funk-
cionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem
statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njiho-
vo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni
volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebi-
valcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za
območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

61. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-

dev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investi-
cij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju,
sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli in lahko tudi
same izvajajo določene investicije,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (oc-
vetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in
pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo in izvajajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj več-
jih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog.

62. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti ob-

čine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Kra-
jevne skupnosti Občine Podčetrtek praviloma samostojno:

– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo po-
grebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom
občine ni drugače določeno,

– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v

zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem

občine, ki jim je dano v uporabo,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene

dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne,
športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih
prireditvah, kadar je organizator občina.

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z
odlokom.

63. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem
statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost  odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina  odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsi-
diarno.

64. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Na-
čin izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s

katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skup-
nosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nad-
zornem odboru občine. Določbe zakona in tega statuta, ki
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urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega
sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata
člana sveta ožjega dela občine.

Funkcija člana sveta je častna.

65. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najka-

sneje deset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika,
ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in pred-
stavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupno-
sti sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost prese-
ga 1,000.000 tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju
župana, o čemer župan poroča o takšnih poslih na prvi seji
občinskega sveta.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloči-
tve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti naj-
manj šestkrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to
potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti,
če to zahteva župan ali najmanj ena četrtina članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uprablja poslovnik občinskega sveta.

66. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu

s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se

nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebi-
valstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posamez-
nih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo do-
ločbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

67. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog

ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot
svoj posvetovalni organ.

68. člen
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospo-

dariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja-
jo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega
statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-
ha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in ob-
veznosti na občino.

69. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinske-

ga proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja ožjega dela občine.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja kra-
jevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Fi-
nančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna
njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo svoje žiro račune. Sklep o
posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine, ki dvakrat letno poroča
občinskemu svetu o opravljenem nadzoru o delu krajevne
skupnosti.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi nezakonito, ne-
namensko, nesmotrno ali prekomerno porabo v krajevni
skupnosti, lahko občinski svet med proračunskim letom usta-
vi financiranje krajevni skupnosti iz občinskega proračuna in
sam zagotovi izvedbo nalog, ki so poverjene krajevni skup-
nosti.

70. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne
skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-

tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sred-
stvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz
občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti
ne opravlja svojih nalog, oziroma da občani na njenem ob-
močju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupno-
sti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

71. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

72. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
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– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

73. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v občini, zbor obča-
nov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov
volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

74. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

75. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 10 odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-

valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

76. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 10 odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

77. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

78. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

79. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
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tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

80. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja odloči župan s sklepom. Z istim skle-

pom določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem,
ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in
rok za zbiranje podpisov.

Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne
pravice, overi tudi podpise volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

81. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

82. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

83. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

84. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za

njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

85. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

86. člen
Najmanj 10 odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

87. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

88. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

89. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
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90. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

91. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

92. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

93. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

94. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

95. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

96. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

97. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in

na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

98. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

99. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

100. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

101. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

102. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna.

103. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

104. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu.

105. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu.
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106. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani

odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

107. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se finaciranje nadaljuje na podlagi proračuna
za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

108. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

109. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

110. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

111. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine
ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

112. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotka
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

113. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kriterije proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sred-
stva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

114. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sred-
stva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim raču-
nom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan
31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

115. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

116. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan v soglasju z občinskim sve-

tom. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovi-
teljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

117. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

118. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo investicijskih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

119. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.
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120. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

121. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

122. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

123. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

124. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

125. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

126. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu RS in po potrebi v lokalnem glasilu in
pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

127. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

128. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

129. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se

posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

130. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

131. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

132. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

133. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

134. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

135. člen
Volilne enote za volitve članov svetov ožjih delov obči-

ne do uskladitve določb ZLV z ZLS določi svet ožjega dela
občine s svojim aktom.

Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi ob-
činski svet z odlokom, če svet ožjega dela občine s tem
soglaša.

136. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in 58/98).
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137. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-052/99
Podčetrtek, dne 28. maja 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. ing. str. l. r.

2340.  Poslovnik Občinskega sveta občine Podčetrtek

Na podlagi 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Urad-
ni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na
7. redni seji dne 27. 5. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Podčetrtek

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.
4. člen

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj šestkrat na

leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta

pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime ob-
činskega organa “OBČINSKI SVET”.

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po

izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov man-
dat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče pred-
sednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župano-
vem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-
skega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pred-

log mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
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nja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroš-
kov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila

in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 mi-
nute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgo-
varjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled doku-
mentacije oziroma preučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
prvi naslednji redni seji.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.
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Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj šestkrat letno.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom najkasneje sedem dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in taj-
niku občine.

23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-

nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo četrtine čla-
nov sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi

župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.

26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pred-
sedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi nastarejši član občinskega sveta.

27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo
za sejo.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov občinskega sveta navzoč na seji.
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2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku

prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolni-
tev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrst-
nem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posa-
meznega člana lahko traja največ deset minut.

Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih
razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot pet-
najst minut.

Razpravljalec lahko razpravlja dvakrat, ima pa pravico
do replike po razpravi vsakega drugega razpravljalca. Repli-
ka mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike

označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.

34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslov-

nika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

36. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo najprej ob 16. uri

in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več
kot štiri ure.

Predsedujoči odredi desetminutni odmor vsaj po dveh
urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandamajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazloži-
tev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.
Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga
lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dva-
krat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.
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37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta ali

drugemu razpravljalcu, če govori, čeprav ni dobil besede,
če sega govorniku v besedo ali če na kak drug način krši red
na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Pred-
lagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA” njen sprejem.

45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če pred odlo-

čanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju poda pred-
log za tajno glasovanje najmanj ena četrtina vseh članov
sveta.

46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

47. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo

“ZA”, “PROTI” ali “VZDRŽAN” sprejemu predlagane odlo-
čitve.

48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet

tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četr-
tine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali “NE GLASUJEM”.

49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opra-
vila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.
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Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapored-
nih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

51. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

52. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravi-
co podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v
zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sred-
stev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziro-
ma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

53. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magneto-

fonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov
občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega
seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član občinskega sveta ima pravico poslušati magneto-
gram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave.

Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del po-
snetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, obraz-
loži občinskemu svetu. Občinski svet odloči o zahtevi in
naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.

54. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne

narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

55. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse

spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševa-
nja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podla-
gi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občin-
skega sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet

56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vode-
nje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

57. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima pet članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
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– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

58. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

59. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

60. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov.

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svo-
jih članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

61. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.

62. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

63. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na lastno pobudo, na
podlagi dnevnega reda redne seje sveta, na zahtevo župana
ali na zahtevo ene tretjine članov delovnega telesa.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

64. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

65. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

66. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahte-
va od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega
akta.

67. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 23. 6. 1999 / Stran 6165

2. Postopek za sprejem odloka

68. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je poob-
laščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem bese-
dilu: predsedujoči).

69. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-

loka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

70. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

71. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

72. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem

redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, gla-
suje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravna-
va predloga odloka združita.

73. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega sve-
ta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravna-
van predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena
četrtina vseh članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

74. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

75. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

76. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih čla-

nov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlaga-
telj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predla-
gatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se pred-
log ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

77. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

78. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,
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– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih čla-
nov občinskega sveta.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.

79. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem proračuna

80. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

81. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
konca tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan občinskemu svetu proračun v treh mesecih po začet-
ku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem čla-
nom občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča
za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo občinski svet
opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-
računa občine. Predstavitev ni časovno omejena. O pred-
stavitvi ni razprave.

82. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave poja-
snijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splo-
šno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna obči-
ne, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.

83. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo žu-
panu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.

84. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na
kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

85. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinske-

ga sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta ali izjemoma na seji sami.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

86. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obraz-
loži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih
amandmajih.

87. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

88. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokov-
na služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

89. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri po-
stopek za sprejem odloka.

90. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

91. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
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Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-
nopravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po red-
nem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

92. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

93. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

94. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

95. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

96. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

97. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana – podžupanov

98. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

99. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih ime-

nuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-

teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

100. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

101. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
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jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.

102. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalo-
gah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

103. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

104. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

105. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela

občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

106. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

107. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.

XII. KONČNI DOLOČBI

108. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati po-

slovnik občinskega sveta, sprejet na 6. seji občinskega
sveta dne 26. 6. 1995.

109. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-053/99
Podčetrtek, dne 28. maja 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

POLZELA

2341. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 1999

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine
(Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na seji dne 30. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Polzela za leto 1999 (v nadalje-

vanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva financira-
nja javne porabe v Občini Polzela v letu 1999.

2. člen
Občinski proračun za leto 1999 se določa v naslednjih

zneskih:
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I. Bilanca prihodkov in odhodkov Znesek v SIT
1. Prihodki 346,000.000
2. Odhodki 346,000.000
3. Presežek 0
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta posojila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
6. Prejeta manj dana posojila in spremembe

kapit. deležev (4 manj 5) 0
II. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna 9,000.000
8. Odplačilo dolga 0
9. Neto zadolževanje (7 manj 8) 9,000.000

3. člen
V rezerve Občine Polzela se iz rednih proračunskih

prihodkov leta 1999 izloči 0,5% doseženih prihodkov v letu
1999.

4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhod-

kov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in dru-
gih prihodkov ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

V računu terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila
danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter danih posojil
in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih v skladu s odredbo o evidentiranju
in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov
in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do
virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/1999).

6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom pro-

računa, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljevanju: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v
imenu občine prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki
so v proračunu predvidena za posamezne namene.

7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo naslednja

sredstva:
– tekoče odhodke za plače,
– sredstva za izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dode-

ljujejo praviloma enakomerno po dvanajstinah kot mesečne
akontacije, pri čemer pa se upošteva tudi plačilna sposob-
nost občinskega proračuna in zapadle obveznosti uporabni-
ka proračuna.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-

no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij ter osnov za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.

Sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo za
prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni do-
pust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izo-
brazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan.

10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,

druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in
možnosti občinskega proračuna, pri čemer se vsaj enkrat v
trimesečju preverja poraba pri posameznem proračunskem
porabniku.

11. člen
Sorazmerno se povečajo ali zmanjšajo sredstva za de-

lovanje uporabnika, če se med letom znatno spremeni de-
lovno področje ali pristojnost uporabnika.

Če se med letom ustanovi nov proračunski uporabnik,
se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračun-
ske rezerve.

Če se proračunski uporabnik med letom ukine, se
neuporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v
tekočo proračunkso rezervo, oziroma na uporabnika, ki prev-
zame njegove naloge.

Župan je dolžan zagotoviti izvajanje proračuna skladno
s sprejetim proračunom v vseh postavkah.

Za izvajanje nujnih in neodložljivih nalog, ki v proračunu
niso predvidene, lahko v okviru razpoložljivih prostih sred-
stev proračuna sredstva nameni s sprejetjem ustreznega
sklepa le občinski svet.

Vsa sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje
in druga namensko opredeljena sredstva iz tega proračuna,
ki v tekočem proračunskem letu ne bodo porabljena se na
podlagi pogodbe o izvajanju del do 31. 12. 1999 nakažejo
izvajalcem del oziroma se namensko deponirajo pri poslovni
banki.

12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more izvajati, se lahko
začasno krije odhodke iz:

– sredstev rezerv občine,
– namenskega kratkoročnega posojila do 5% sprejete-

ga proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračun-
skega leta. O najetju posojila odloča župan občine.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
Uporabi sredstev rezerv Občine Polzela
Uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za finan-

ciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene iz 10.
člena tega odloka.

Začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri po-
slovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

Župan mora obvestiti svet občine na prvi naslednji seji
o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.
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15. člen
Uporabniki morajo službi za finance Občine Polzela

predložiti predračune in podrobne finančne načrte za leto
1999 v okviru sprejetih proračunskih namenov, najpozneje
v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil v okviru predvidene zadolžitve v
računu financiranja po sprejetju delitvene bilance z Občino
Žalec, katere sestavni del je bila. Pogodbe o zadolževanju
sklepa župan občine na podlagi sprejetega proračuna in po
predhodnem soglasju Ministrstva za finance. Soglasje Mini-
strstva za finance je sestavni del pogodbe.

17. člen
Občina se sme zadolžiti le v obsegu, ki ne presega

10% realiziranih prihodkov občine v letu pred zadolževa-
njem, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme biti večje kot 5% realiziranih prihodkov.

Neglede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe s pitno vodo
ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega
10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če
odplačilo glavnice in obresti iz teh posojil v posameznem
letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.

18. člen
Občina Polzela bo sofinancirala javna podjetja in javne

zavode, katerih ustanoviteljica je bila Občina Žalec pred
letom 1999 in ki opravljajo dejavnost tudi za področje Obči-
ne Polzela, v obsegu, kot bo določeno s podpisom poseb-
nega dogovora z Občino Žalec.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 403-02/53/99
Polzela, dne 30. marca 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

2342. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Polzela

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 47. člena statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 34/99) in v skladu z uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistematizaci-
jo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS,
št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Polzela na 5. seji
dne 11. 5. 1999, na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Polzela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Polzela.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obvešča-
nja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Pol-

zela ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE
POLZELA, s sedežem na Polzeli 8 (v nadaljevanju besedila:
občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve,
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– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe
občinskih organov,

– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine,
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– nudi strokovno pomoč krajevnim odborom pri njiho-

vem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki

jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-

no spremljanje pogodb,
– strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji,
– vodi evidenco v upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih, splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ,

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun in občinske sklade,

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti obči-
ne in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,

– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gos-
podarstva in obrti,

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:

– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na
različnih področjih družbenih dejavnosti,

– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbe-
nih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,

– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko
izvedbenih aktov,

– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

ki skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim
izvajanjem,

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami,

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran

znotraj občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gos-
podarskih služb:

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanje parkirišč,
– urejanje zelenih površin,
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– urejanje in vzdrževanje mesta za plakatiranje in ogla-

ševanje.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST
DELAVCEV

17. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.
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18. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino,

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo.

19. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upra-
vi, ki ga izda župan.

20. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistematizaciji delovnih
mest oziroma svoji naravi.

21. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistematizacije delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in
pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi ter po navodilu tajnika občine. Za
svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in od-
škodninsko pa županu.

22. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar najmanj en-
krat na teden.

23. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

24. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delavno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

25. člen
Župan Občine Polzela v roku enega meseca po uvelja-

vitvi tega odloka izda pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
v Občinski upravi občine Polzela, ki je podlaga za razporedi-
tev delavcev na ustrezna delovna mesta.

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu.

Št. 102-02/51/99
Polzela, dne 11. maja 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, ing. gr. l. r.

2343. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec – za območje Občine Polzela

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16.
člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99),
spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe US 6/94,
45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96) je Občinski
svet občine Polzela dne 11. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec – za območje Občine Polzela

1. člen
Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000

(Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92,
69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97 in 7/98) se dopolnijo in spremenijo
s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.

2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec – za območje Občine Polzela se nanaša na:

– spremembe meje Občine Žalec in opredelitev mej
novih Občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,

– dopolnitev meje stavbnih zemljišč z uskladitvijo pose-
ga na 1. območje kmetijskih zemljišč,

– določitev lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov.

I. DOLGOROČNI PLAN

3. člen
V točki 6.1.1. “Kmetijska zemljišča“ se spremeni tretji

odstavek in se glasi:
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“V prvo območje znotraj meja prvotne Občine Žalec je
razvrščenih 9979,666 ha in v drugo območje kmetijskih
zemljišč 6525,550 ha površin“.

4. člen
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se

v poglavju “oskrba z vodo“ na koncu četrtega odstavka doda
stavek, ki glasi:

“Na severnem in zahodnem obrobju Občine Polzela je
predvideno 16 lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov.“

5. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoroč-

nega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 v karto-
grafskem delu – za območje Občine Polzela s tematskimi
kartami v merilu 1: 25000:

– tematska karta št. 3 “Zasnova oskrbe z vodo“ se
dopolni z lokacijami drugih zajetij v severnem in zahodnem
delu občine,

– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prosto-
ra“ se dopolni z možnim posegom na 1. območje kmetijskih
zemljišč in se uskladi z dopolnjenimi prikazi iz karte št. 3.

Vse tematske karte kartografskega dela se dopolnijo s
spremenjeno mejo Občine Žalec in z mejami novih Občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor.

II. PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA

6. člen
Spremembe in dopolnitve so zaradi uveljavitve izjemne-

ga posega na 1. območje kmetijskih zemljišč vsled predvi-
denih ureditev razvidne tudi iz tabele, ki je sestavni del
gradiva za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
planov.

Tabela izjemnih posegov
Št. Št. k.o. Namen posega
posega parcele

71 1133/1 Polzela Ureditev postajališča ob želez-
niški progi za naselje Breg

7. člen
Za lokacije vodnih virov iz 4. člena tega odloka je

potrebno sprejeti odloke o varstvenih območjih z zaščitnimi
ukrepi in skladno z vsebino teh odlokov naknadno dopolniti
prostorske sestavine planov Občine Žalec – za območje
Občine Polzela.

8. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
Kartografska dokumentacija
– s prikazom območij vodnih virov na listih PKN 1:5000

št.:
Šoštanj: 43,
Celje: 3, 4, 13,
– s prikazom izjemnega posega na 1. območje kmetij-

skih zemljišč na listih PKN 1:5000 št.:
Celje: 13, 14,
– s prikazom poteka meje Občine Polzela na listih PKN

1:5000 št.:
Šoštanj: 33, 43, 44, 45,
Celje: 2, 3, 5, 13, 14, 15, 24.

III. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03/52/99
Polzela, dne 11. maja 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli II. faza

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela dne 11. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli II. faza

1. člen
Zazidalni načrt Ločica pri Polzeli II. Faza (proj. RC

Planiranje Celje d.o.o. št. 305/94) sprejejt z odlokom ob-
javljenim v Uradnem listu RS, št. 77/94 se dopolni s projek-
tom RC-IUP Celje d.o.o. ,št. 04/98, ki je v skladu s spre-
membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Urad-
ni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94,
77/94, 13/96, 35/96, 43/96 in 72/97).

2. člen
3. člen odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli –

II. faza se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
– zazidalni načrt se spremeni v ureditvenem območju,

ki vključuje zemlj. parc. št. 642/1, 642/8, 642/9, 642/10,
643/8, 643/7, 643/6 in 643/5, vse k.o. Orla vas.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena odloka, ki glasi:
– ureditveno območje je namenjeno za individualno

stanovanjsko gradnjo z zmogljivostjo 106 novih objektov, od
katerih je 8 obrtno-stanovanjskih in 9 poslovno-stanovanj-
skih objektov.

4. člen
Tretji odstavek 5. člena se dopolni z alineo “e“:
e – 4 samostojne pritlične hiše: maksimalni tlorisni

gabariti 15 × 12 m + 4.50 × 7.60 m, 12 × 8.50 m + 4 × 7
m, 13.10 × 9.60 m in 12 × 10 m, etažnost P+IP, naklon
strešine 30°–40°.

5. člen
Prvi odstavek 12. člena se dopolni z naslednjim tek-

stom:
– kot tolerance pri določenih maksimalnih tlorisnih ga-

baritih objektov na območju sprememb in dopolnitev z ozna-
ko “e“ so dovoljene spremembe dimenzij + 2 m v smeri
vzhod–zahod in + 1 m v smeri sever–jug ob obveznem
upoštevanju podolgovate tlorisne zasnove objektov.
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6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Polzela.

7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05/54/99
Polzela, dne 11. maja 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

2345. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Polzela

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Polzela na seji dne 11. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Polzela

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Polzela na
dan 31. 12. 1998 128.654,10 SIT

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 od-

stotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za celotno območje Občine Polzela znašajo 11 od-
stotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 sta-
novanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo in
5,5% za kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljeno-
sti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu ob-
jektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne povr-
šine objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.

4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za

stanovanjsko blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov pov-
prečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno območje
Občine Polzela.

5. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavb-

no zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z in-
deksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih stori-
tev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za
gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slo-
venije.

6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-05/55/99
Polzela, dne 11. maja 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

2346. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Polzela ter v skla-
du s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) je Občinski svet občine Polzela na 5. redni seji dne
11. 5. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionar-
jih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupana in člani

občinskega sveta.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.
Podžupana in člani občinskega sveta opravljajo svojo

funkcijo nepoklicno.
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II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN SEJNIN
OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Polzela, ki sodi v V. skupino občin, določen količnik osnov-
ne plače v višini 7,00. Županu pripada funkcijski dodatek v
višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.

4. člen
Plača podžupan se oblikuje v skladu z naslednjimi kri-

teriji in merili:
– za vodenje občinskega sveta na sejo 15.000 SIT

neto,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi

dejansko opravljenih ur (urna postavka v skladu z zakonom
– 80% urna postavka župana), vendar največ 40.000 SIT
neto mesečno.

Podžupan je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana, opravljal funkcijo župana. V času, ko opravlja funk-
cijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.

5. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 9.000 SIT

neto,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta oziroma

seji, ki traja manj kot dve uri 5.000 SIT neto,
– posredovanje seji delovnega telesa občinskega sve-

ta 4.000 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je

3.000 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem

delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

6. člen
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-

no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

7. člen
Plača župana je pravica, ki mu gre na podlagi sklenjene-

ga delovnega razmerja. Del plače za nepoklicno opravljanje
občinske funkcije se izplačuje na podlagi tega pravilnika.

III. NAGRADE

8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi tega pravilnika. Sejni-
na za posamezno sejo znaša 3.000 SIT neto.

9. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do

nagrade v naslednji višini:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 10.000

SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 5.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade na

sejo 6.000 SIT neto.

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi tega pravilnika v skladu z evidenco
opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

10. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter

predsedniki in člani volilnih odborov imajo za opravljanje
dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v
skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija za posamez-
ne volitve oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

11. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles ter člani dru-

gih občinskih organov imajo pravico do povračil, nadomestil
in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do
povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila
potnih stroškov lahko uveljavljajo na območju in izven ob-
močja Občine Polzela. Stroški prevoza se povrnejo v skladu
s predpisi.

Upravičenci iz prvega odstavka imajo pravico do dnev-
nice za službeno potovanje in do povračila stroškov preno-
čevanja v skladu s predpisi.

12. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavljajo upravi-

čenci na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda
župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda na-
log podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotavljajo iz
sredstev proračuna.

14. člen
Plača župana in del plače za podžupana se izplačujeta

mesečno, ostala izplačila po tem pravilniku se izplačujejo
praviloma dvomesečno.

Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izpla-
čujejo skupaj s plačo oziroma nagrado.

15. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zne-

ska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni
delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospo-
darske dejavnosti.

O spremembi višine sejnin in nagrad odloča občinski
svet s posebnim sklepom na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki, na-
vedeni v tem pravilniku se usklajajo skladno s predpisi, ki jih
urejajo.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 110-07/56/99
Polzela, dne 11. maja 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

PREBOLD

2347. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 1999

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine
(Uradni list RS, št. 80/94) ter 15. in 94. člena statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 6. seji dne 20. maja 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Prebold za leto 1999 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Prebold v letu 1999.

2. člen
Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:

V SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 305,586.618
2. Odhodki 305,586.618
3. Presežek 0

B) Račun finančnih terjatev in naložb

C) Račun financiranja

3. člen
V rezerve Občine Prebold se izloči 0,5% skupno dose-

ženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financi-
ranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-
ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi

dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo pre-
jeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter
danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.

6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom pro-

računa, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine
smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.

7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med

letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akon-
tacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-

no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.

Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljuje-
jo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres
za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev
šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi
župan.

10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,

druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in
možnosti občinskega proračuna.

Koriščenje sredstev, ki v tem odloku niso opredeljena
in ovrednotena po konkretnih nalogah, je možno koristiti le
po predhodnem soglasju občinskega sveta.

11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje

ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanj-
ša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
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Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva
za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena
sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračun-
sko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge
ukinjenega uporabnika.

Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah
skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki
bi nastale tekom leta in v proračunu niso predvidene, mora o
tem predhodno sklepati občinski svet.

12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proraču-

na, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega

odstavka odloča občinski svet.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerv Občine Prebold;
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za fi-

nanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev;

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti;

– prometu s premičnim in nepremičnim premoženjem.
O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti

občinski svet.

15. člen
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti predra-

čune in finančne načrte za leto 1999 najpozneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 1998 pa
najpozneje do 31. marca 1999.

16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil.

17. člen
Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki jih potrdi

občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva,
pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

18. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega

10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za

odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplači-
lo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 3%
realiziranih prihodkov.

19. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.

20. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 403-02/99
Prebold, dne 20. maja 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2348. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Žalec – za območje Občine Prebold

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 6. in
15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99)
je Občinski svet občine Prebold dne 20. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje

1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana občine Žalec – za območje Občine

Prebold

1. člen
Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986–2000

(Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92,
69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97 in 7/98) se dopolnijo in spremenijo
s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.

2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine
Žalec – za območje Občine Prebold se nanaša na:
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– spremembe meje občine Žalec in opredelitev mej
novih Občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,

– določitev lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov.

DOLGOROČNI PLAN

3. člen
V točki 6.4.3. »zasnova infrastrukturnega omrežja« se

v poglavju »oskrba z vodo« na koncu četrtega odstavka
doda stavek, ki glasi:

»Na južnem in vzhodnem obrobju Občine Prebold je
predvideno 16 lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov«.

4. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoroč-

nega plana občine Žalec za obdobje 1986–2000 v karto-
grafskem delu – za območje Občine Prebold s tematskimi
kartami v merilu 1:25000:

– tematska karta št. 3 »Zasnova oskrbe z vodo« se
dopolni z lokacijami drugih zajetij v južnem in vzhodnem delu
občine,

– tematska karta št. 13 »Zasnova osnovne rabe pro-
stora« se uskladi z dopolnjenimi prikazi iz karte št. 3.

Vse tematske karte kartografskega dela se dopolnijo s
spremenjeno mejo Občine Žalec in z mejami novih občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor.

PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA

5. člen
Za lokacije vodnih virov iz 3. člena tega odloka je

potrebno sprejeti odloke o varstvenih območjih z zaščitnimi
ukrepi in skladno z vsebino teh odlokov naknadno dopolniti
prostorske sestavine planov Občine Žalec – za območje
Občine Prebold.

6. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
Kartografska dokumentacija
– s prikazom območij vodnih virov na listih PKN 1:5000

št.:
CELJE: 32, 33, 34, 35, 44, 45
– s prikazom poteka meje občine Prebold na listih PKN

1:5000 št.:
CELJE: 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 45

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03
Prebold, dne 20. maja 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

2349. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Prebold

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. in 117. člena statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 6. seji dne 20. maja 1999 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Prebold

1. člen
Povprečna gradbena cena koristne stanovanjske povr-

šine, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za vred-
nost zemljišča, znaša na območju Občine Prebold na dan
30. 4. 1999 128.654,10 SIT za m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za celotno območje Občine Prebold znašajo 11
odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene, od tega
5,5% za individualno rabo in 5,5% za kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljeno-
sti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu ob-
jektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne povr-
šine objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.

3. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v od-

stotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,8%.

4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za

stanovanjsko blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov pov-
prečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno območje
Občine Prebold.

5. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavb-

no zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z in-
deksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih stori-
tev v Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava in objavlja
GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.

6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 420-07/99-1/01
Prebold, dne 20. maja 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, dipl. inž. gradb. l. r.
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2350. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. in 117. člena
statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občin-
ski svet občine Prebold na 6. seji dne 20. maja 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Prebold za leto
1999 znaša 0,0566 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in se uporablja

od 1. 1. 1999.

Št. 423-06/99-1/01
Prebold, dne 20. maja 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, dipl. inž. gradb. l. r.

PUCONCI

2351. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta
krajevne skupnosti Vaneča

Na podlagi 32. člena v zvezi 112. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta krajevne
skupnosti Vaneča o prenehanju mandata dosedanjemu čla-
nu Sveta krajevne skupnosti Vaneča z dne 20. 5. 1999
občinska volilna komisija Občine Puconci

r a z p i s u j e
nadomestne volitve za člana Sveta krajevne

skupnosti Vaneča

1
Nadomestne volitve za člana sveta krajevne skupnosti

Vaneča bodo v nedeljo, dne 29. avgusta 1999.

2
Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči volilna

opravila se šteje 14. junij 1999.

3
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in

volilni odbor.

Št. 00602-1/99
Puconci, dne 27. maja 1999.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Puconci
Drago Farič, dipl. pravnik l. r.

SEVNICA

2352. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 26.  5. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo št. 1520/39 – pot, v izmeri 38 m2, ki je vpisana v ZKV:
seznam VII, k.o. Sevnica.

2
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV: seznam VII, k.o.
Sevnica, vpiše v nov ZKV te iste k.o., in v tem novem ZKV
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg
19 a, p. Sevnica.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 34300-0043/97
Sevnica, dne 26. maja 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

SEŽANA

2353. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so
odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95, 35/95 - popr. in 55/98) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 5. 1999
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 1999

1. člen
Proračun Občine Sežana za leto 1999 zagotavlja

sredsvta za financiranje javne porabe v Občini Sežana.

2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 1999 se določa v

naslednjih zneskih:

Presežek leta 1998  53.346.244
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 1.462.422.862
II. Skupaj odhodki 1.515.769.106
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)  – 53.346.244
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B) Račun finančnih terjatev in naložb:

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev

VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)

C) Račun financiranja:

VIII. Zadolževanje proračuna

IX. Odplačilo dolga

X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)

XI. Zmanjšanje denarnih sredstev (VII.–X.)  -53.346.244

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Občine Sežana so zajeti v bilanci prihodkov in odhod-
kov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni
del odloka o proračunu Občine Sežana za leto 1999.

3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad

odvaja najmanj 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma
izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. 1999.

O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale
zaradi posledic izrednih okoliščin kot so zlasti: poplava,
suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča Občin-
ski svet.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proraču-
na ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega
proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.

Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabni-
kom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpol-
njevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upošte-
vati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun.

Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že oprav-
ljenih storitev in nabav.

6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpi-
sov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v
breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O
prerazporeditvi odloča župan.

Prerazporejanje ni možno na:

– postavke plač – na podskupino “400 – plače in drugi
izdatki zaposlenim“ in “401 – prispevki delodajalcev za so-
cailno varstvo“, razen med tema dvema podskupinama,

– iz skupin 42 – investicijski odhodki in 43 – investicij-
ski transferi, razen med tema dvema skupinama.

O prerazporeditvi sredstev je župan dolžan poročati
občinskemu svetu najkasneje v roku treh mesecev.

7. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.

8. člen
Knjigovodske listine, ki so osnova za izvrševanje prora-

čuna morajo pred izplačilom iz proračuna ustrezno preveriti
in podpisati pooblaščene osebe za posamezna področja v
skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Občine Sežana.

9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje

premalo predvidenih odhodkov. O porabi obvesti občinski
svet,

– uporabi rezervnega sklada za premoščanje likvidnih
težav,

– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra-
nitve realne vrednosti.

10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opre-

me, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s po-
godbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike
republiškega proračuna.

Pri razpisu morajo proračunski porabniki pridobiti tudi
ponudbe domačih ponudnikov in ob enakih pogojih le-ti
imajo prednost pri izbiri.

11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 405-02-4/98
Sežana, dne 27. maja 1999.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

ŠKOCJAN

2354. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili,
ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 9. člena 24. in
25. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98), zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
21., 32. in 46. člena zakona o temeljih lastninsko-pravnih
razmerij (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/90) 7. člena
statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95), je Ob-
činski svet občine Škocjan na 7. redni seji dne 24. 5. 1999
sprejel
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O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili,

ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja postopek, pogoje in način odstranjeva-

nja zapuščenih vozil in vozil na javnih površinah in vozil, ki so
odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja.

Nadalje ta odlok ureja deponiranje dotrajanih vozil ali
posameznih delov vozil na ustrezne deponije pri pooblašče-
nih pravnih ali fizičnih osebah, ki izpolnjujejo, za opravljanje
navedene dejavnosti, zakonsko določene pogoje.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen:

1. vozila so motorna in priklopna vozila, traktorji, kole-
sa z motorjem in lahki priklopniki, ki se serijsko ali posamič-
no izdelujejo ali predelujejo ali uvažajo;

2. zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranje-
ne registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je
huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj;

3. vozila, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkira-
nja, so vozila, ki jih v roku 30 dni od datuma prevzema v
deponijo nihče ne prevzame, ali če ležarina za taka vozila
preseže vrednost vozila in jo lastnik vozila v zakonitem roku
ne plača;

4. dotrajano vozilo ali posamezni deli dotrajanega vozi-
la so predmeti, katere želi lastnik izločiti iz uporabe in jih
oddati v uničenje oziroma reciklažo;

5. pristojni komunalni nadzornik je v odloku odredbo-
dajalec; dokler lokalna skupnost nima samostojnega komu-
nalnega nadzornika ali se o opravljanju te naloge ne dogovo-
ri s sosednjo lokalno skupnostjo, je odredbodajalec tega
odloka lahko tudi župan;

6. JP Komunala Novo mesto, d.o.o. oziroma od obči-
ne pooblaščena fizična ali pravna oseba je v odloku izvajalec.

II. POSTOPEK

3. člen
Odredbodajalec v postopku odstranjevanja zapušče-

nega vozila, posameznih delov vozil oziroma vozil, ki so
odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, najprej opozori
lastnika zapuščenega vozila, če je ta znan, z nalepko na
vozilu in priporočeno pošto, da je dolžan v roku 8 dni odstra-
niti zapuščeno vozilo z javne prometne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila oziroma vozila, ki je nepravilno parkirano, izda odred-
bodajalec odločbo o odstranitvi in odložitvi zapuščenega
vozila na določen varovan prostor in obvesti pristojen organ
upravne enote.

Če lastnik ni znan oziroma ga ni možno ugotoviti, se
smatra, da je vozilo zapuščeno.

Vozilo se odstrani. Za taka vozila veljajo določila 13.
člena tega odloka.

4. člen
Odredbodajalec v zvezi z odstranitvijo zapuščenega

vozila oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega
parkiranja, izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.

Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:

– datum opozorila lastnika vozila;

– datum odstranitve;

– tip in znamka vozila;

– stanje vozila;

– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;

– lokacijo najdbe vozila;

– lokacijo zapuščenega vozila (lokacija hrambe vozila);

– opis načina odvoza.

5. člen
Na podlagi odločbe odredbodajalca izvajalec odstrani

z javne prometne površine zapuščeno vozilo oziroma vozilo,
ki je odpeljano zaradi nedovoljenega parkiranja.

6. člen
Izvajalec zapisniško preda zapuščeno vozilo oziroma

vozilo, ki je odpeljano zaradi nedovoljenega parkiranja uprav-
ljalcu skladišča oziroma pooblaščenemu upravljalcu zapuš-
čenih vozil.

7. člen
Za dotrajano vozilo oziroma dele vozila je dolžan poskr-

beti lastnik v skladu z določbami tega odloka in sicer tako,
da ga odda od občine pooblaščeni fizični ali pravni osebi.

Lastniku, ki svoje dotrajano vozilo oziroma posamezne
dele vozila, v dogovoru z upravljalcem skladišča, deponira
na ustreznem mestu, je upravljalec dolžan izdati potrdilo, iz
katerega je razvidno, da je vozilo deponirano v skladu z
obstoječo zakonodajo. Tako potrdilo pomeni za lastnika
razbremenitev vseh obveznosti v zvezi z dotrajanim vozilom.

8. člen
V primeru, da želi lastnik vozilo ohraniti v zasebnem

zaprtem prostoru kot svoj eksponat, mora poskrbeti za za-
nesljivo “konzerviranje” in si pridobiti potrdilo ustrezne služ-
be, da so vsi deli, ki bi lahko povzročali onesnaženje, od-
stranjeni in odloženi na ustrezno mesto.

III. VAROVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL

9. člen
Upravljalec skladišča zapuščenih vozil oziroma vozil, ki

so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, je lahko JP
Komunala ali od občine pooblaščena pravna ali fizična ose-
ba, ki jo določi Občina Škocjan in z njo sklene pogodbo o
varovanju zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana
zaradi nedovoljenega parkiranja.

Med Občino Škocjan in ustrezno službo, ki izpolnjuje
zakonske zahteve za odvoz zapuščenih vozil ali delov vozil
ter vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, se
sklene pogodba, v kateri se podrobno in natančno opredeli
vse elemente, še posebej, kdo je v posameznih primerih
plačnik odvoza in v zvezi z njim nastalih stroškov.
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TABOR

2355. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor
v letu 1999

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 21. člena in
291. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98) in statutarnega sklepa Občine Tabor (Uradni list RS,
št. 89/98) na nadaljevanju 5. redne seje dne 13. 5. 1999
sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu

1999

1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske

površine na območju Občine Tabor na dan 1. 1. 1999
znaša 128.654,10 SIT/m2.

10. člen
Upravljalec skladišča oziroma pooblaščenec zapušče-

nih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega
parkiranja, mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje nasled-
nje podatke:

– zapisnik o stanju vozila, fotografijo vozila in tip vozila,
ki ga je izdelal odredbodajalec;

– datum in uro prevzema vozila;
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
– stroške za vsako vozilo (ceno za prevoz in hrambo ter

druge nepredvidene stroške);
– podatke o prodaji vozila;
– dohodek od prodanega vozila.

11. člen
Upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni upravljalec

zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedo-
voljenega parkiranja, mora hraniti zapuščeno vozilo 30 dni
od datuma prevzema zapuščenega vozila.

V tem času pozove lastnika zapuščenega vozila, če je
ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov odvoza
in hrambe. Upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni uprav-
ljalec zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi
nedovoljenega parkiranja, izda vozilo lastniku na podlagi
potrdila o plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe listine, ki
dokazuje lastništvo.

12. člen
Po roku iz prvega odstavka 9. člena tega odloka se

smatra, da je lastnik vozila vozilo zapustil. V tem trenutku
pridobi lastninsko pravico na zapuščenem vozilu Občina
Škocjan na osnovi zakona o temeljnih lastninsko-pravnih
razmerij.

13. člen
Upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni upravljalec

zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedo-
voljenega parkiranja, občasno organizira prodajo zapušče-
nih vozil, ki so prešla v last Občine Škocjan in o tem obvesti
pristojni organ Občine Škocjan.

Iz izkupička od prodanih vozil upravljalec pokrije vse
stroške, preostanek od izkupička upravljalec nakaže na ra-
čun Občine Škocjan.

Morebitno nastalo izgubo plača upravljalcu Občina
Škocjan.

14. člen
Ceno za prevoz in hrambo zapuščenih vozil oziroma

vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja določi
upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni upravljalec za-
puščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovo-
ljenega parkiranja po predhodnem soglasju župana Občine
Škocjan.

15. člen
Za zapuščena vozila in vozila, ki so odpeljana zaradi

nedovoljenega parkiranja na skupnih funkcionalnih zemlji-
ščih, se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev
zapuščenih vozil in vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljene-
ga parkiranja na javnih prometnih površinah s tem, da da je

upravnik po stanovanjskem zakonu odredbodajalec v smislu
tega odloka.

Za zapuščena vozila in vozila, ki so odpeljana zaradi
nedovoljenega parkiranja na zemljiščih (kmetijskih, gozdnih)
pravnih in fizičnih oseb, se lahko smiselno uporablja posto-
pek za odstranitev vozil na javnih prometnih površinah s tem,
da je lahko lastnik zemljišča pobudnik v smislu tega odloka.

Odredbodajalec pa je obvezen na pobudo lastnika v
najkrajšem zakonskem roku 3 dni pobudo izpolniti oziroma
odrediti odvoz skladno z odlokom.

16. člen
Lastniki vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljalca skla-

dišča oziroma zapuščenih vozil in vozil, ki so odpeljana
zaradi nedovoljenega parkiranja, za varovanje vozila, če ima
upravljalec na razpolago prazen prostor.

IV. KONČNI DOLOČBI

17. člen
Nespoštovanje določb predmetnega odloka se sank-

cionira. Za vsako dotrajano vozilo ali dele vozila, zapuščene
na javnih prometnih površinah, skupnih funkcionalnih zem-
ljiščih, kmetijskih ali gozdnih površinah, se lastnika zapušče-
nega vozila ali posameznih delov vozila, kaznuje z denarno
kaznijo 50.000 SIT plus vse stroške, ki nastanejo v zvezi s
postopkom pospravila tega vozila.

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 03201-8/99
Ljubljana, dne 25. maja 1999.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 23. 6. 1999 / Stran 6183

VELIKA POLANA

2357. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje vasi Velika Polana in
za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti
Polana

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 19/94) je Občinski svet občine Velika Polana na 3. seji
dne 29. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega

samoprispevka za območje vasi Velika Polana in
za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti

Polana

1. člen
V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za ob-

močje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v
Krajevni skupnosti Polana, se besedilo v naslovu spremeni
tako, da se črta beseda »krajevnega« in se nadomesti z
besedo »občinskega«.

TREBNJE

2356. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega in
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje
1986–90–2000 (dopolnitev 1998) s
“Programsko zasnovo za bencinski servis
Mokronog” ter osnutka odloka o “Lokacijskem
načrtu za bencinski servis Mokronog”

Na podlagi 46, člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93),
37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 4.
seji dne 28. 5. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega in
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje

1986–90–2000 (dopolnitev 1998) s
“Programsko zasnovo za bencinski servis

Mokronog” ter osnutka odloka o “Lokacijskem
načrtu za bencinski servis Mokronog”

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskega dela dolgoročnega in družbenega plana Občine
Trebnje za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1998) s
“Programsko zasnovo za bencinski servis Mokronog” ter
osnutek “odloka o lokacijskem načrtu za bencinski servis
Mokronog”, ki jih je pripravilo podjetje Linea, Gubčeva ce-
sta 1 b, Trebnje, pod št. 163/99, v maju 1999.

2
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega dela

dolgoročnega in družbenega plana s programsko zasnovo
ter osnutek odloka o lokacijskem načrtu za bencinski servis
Mokronog, bosta javno razgrnjena v prostorih Občine Treb-
nje, Oddelka za okolje in prostor, Goliev trg 5, 30 dni od
dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-

nava, ki bo v sredo 30. junija 1999 ob 19. uri v prostorih
Krajevne skupnosti Mokronog.

4
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov: Občina Trebnje, Oddelek za okolje in
prostor, Goliev trg 5, Trebnje.

Rok za pripombe in predloge poteče 30. dan po za-
četku javne razgrnitve.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 003-03-5/99
Trebnje, dne 28. maja 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

2. člen
Povprečna gradbena cena se med letom valorizira

skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski
gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM
Slovenije.

3. člen
Z dnem ko začne veljati ta sklep, preneha na področju

Občine Tabor veljati 1. člen sklepa o povprečni gradbeni
ceni povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 31/98).

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 351-01-5/99
Tabor, dne 13. maja 1999.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.
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VELIKE LAŠČE

2358. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Velike Lašče

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98), zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), 3. in 4. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 21/96) in na podlagi 7. člena statuta
Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski
svet občine Velike Lašče na 4. seji dne 14. maja 1999
sprejel

O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Velike

Lašče

1. člen
Dimnikarska služba je obvezna gospodarska javna služ-

ba, ki jo predvideva zakon o varstvu okolja ter odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče.

Ta gospodarska javna služba se izvaja na področju
pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. Izvaja se na
celotnem območju Občine Velike Lašče.

2. člen
Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski

službi in pravilniku o rokih in načinu čiščenja in pregledova-
nja kurilnih naprav, dimovodov ter meritvah dimne ali druge
emisije kurišč.

3. člen
Zakon o varstvu pred požarom z vidika požarne varno-

sti podaja elemente varovanja objektov, zato Občina Velike
Lašče na svojem območju tudi sprejema odlok o dimnikarski
službi in sklep o podelitvi koncesije za obvezno lokalno
javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka.

4. člen
Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske služ-

be naslednje obveznosti:

– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi
in omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvaja-
nje dimnikarskih storitev;

– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napra-
vah in uporabi vrste goriva;

– redno plačevati dimnikarske storitve.

5. člen
Koncesionar izda uporabnikom račune takoj po oprav-

ljeni storitvi v skladu z veljavno tarifo. Izhodiščna tarifa se
določi s koncesijsko pogodbo. O spreminjanju tarife odloča
koncedent na predlog koncesionarja.

6. člen
Koncesijska pogodba se sklene na podlagi javnega

razpisa ali na podlagi zainteresiranosti obeh strank. Konce-
sionar lahko opravlja dimnikarsko službo, če izpolnjuje na-
slednje pogoje:

– da je registriran za opravljanje dimnikarske službe;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delov-

nih sredstev in naprav;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom kadrovsko uspo-

sobljenih delavcev.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge

pogoje, če to določa državni predpis.

7. člen
Koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo tako,

kot določajo veljavni zakonski akti, navodila ministrstva, ki
se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upoštevati
občinske odloke ter dogovore, definirane s koncesijsko po-
godbo. Na leto mora čistiti:

– kurišča na olje in plin v zasebnih gospodinjstvih naj-
manj enkrat letno,

– kurišča na trdo gorivo v zasebnih gospodinjstvih vsaj
dvakrat letno oziroma po ugotovitvi potrebe,

– v blokih vsaj trikrat letno oziroma po ugotovitvi potrebe.
– koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesi-

je do konca marca leta za preteklo leto plačati koncedentu
plačilo za koncesijo v višini 2% od fakturirane realizacije.

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Velike Lašče in se uporabljajo za požarno varnost in
varstvo okolja.

8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skla-
du z veljavnimi predpisi ali kršenja določil koncesijske po-
godbe.

Koncesionar ne more prenesti izvajanja dimnikarskih
storitev na drugo osebo.

9. člen
Koncesijska pogodba se sklepa za pet let s tem, da jo

je možno po preteku tega obdobja podaljšati.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu.

Št. 1032
Velike Lašče, dne 14. maja 1999.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, dipl. inž. l. r

2. člen
V vseh členih se črta beseda »KS«, oziroma »KS Pola-

na« in se nadomesti z besedo »Občina Velika Polana« v
primernem sklonu, prav tako pa se v vseh členih črta bese-
da »svet krajevne skupnosti«, oziroma »svet KS« in se nado-
mesti z besedo »Občinski svet« v primernem sklonu.

3. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 20-05/99
Velika Polana, dne 5. maja 1999.

Župan
Občine Velika Polana

Štefan Prša l. r.
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VITANJE

2359. Statut Občine Vitanje

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) je Občinski svet občine
Vitanje na 4. redni seji dne 12. 3. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Vitanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA

1. člen
Statut določa temeljna načela za organizacijo in delo-

vanje Občine Vitanje, oblikovanje in pristojnosti občinskih
organov, javnih služb, način delovanja občanov pri spreje-
manju odločitev v občini in druga zakonsko določena vpra-
šanja skupnega pomena v občini.

2. člen
Občina Vitanje (v nadaljevanju: občina) je samoupravna

lokalna skupnost ustanovljena z zakonom in obsega območ-
je naslednjih naselij: Vitanje, Ljubnica, Stenica, Brezen, Vi-
tanjsko Skomarje, Hudinja, Paka, Sp. Dolič.

Občina Vitanje je pravna oseba javnega prava s pravico
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premo-
ženja. Predstavlja in zastopa jo župan.

Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim
odlokom.

3. člen
Občina Vitanje je pravni naslednik celotnega območja

bivše Krajevne skupnosti Vitanje, ki je bila ukinjena z ustano-
vitvijo Občine Vitanje, njenega celotnega premoženja, vseh
pravic, obveznosti in financ.

4. člen
Občina Vitanje varuje koristi svojih občanov. V okviru

ustave in zakonov samostojno opravlja zadeve in izvršuje
naloge, ki so nanjo prenesene s področnimi zakoni, ter
naloge, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristoj-
nost država, in za to zagotovi sredstva.

5. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko inicia-
tivo.

Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih napremičnin na območju občine.

6. člen
Sedež Občine Vitanje je v Vitanju, Grajski trg 1.
Občina Vitanje ima svoj grb in zastavo, kar je določeno

z odlokom o grbu in zastavi Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 6/97). Občinski praznik občine je 25. junij, kar je dolo-
čeno z odlokom o določitvi občinskega praznika Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 42/95).

Občina Vitanje ima svoj pečat, ki označuje označbo,
grb občine in ime občine.

7. člen
Osebam, ki so za občino in njen razvoj posebej zasluž-

ne, lahko Občinski svet občine Vitanje podeli občinska priz-
nanja. Posebej zaslužne posameznike Iahko imenuje tudi za
častne občane občine.

Pogoji, postopek in pravice, povezane s podelitvijo
priznanj in imenovanje za častnega občana, so opredeljene
z odlokom o priznanjih v Občini Vitanje (Uradni list RS, št.
23/97).

8. člen
Občina Vitanje pri uresničevanju skupnih nalog sodelu-

je s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skup-
nostmi in državo ter samostojno odloča o povezovanju v
širše lokalne samoupravne skupnosti, na način in po po-
stopku predpisanem v zakonu.

Občina Vitanje lahko sodeluje tudi z lokalnimi skup-
nostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokal-
nih skupnosti.

Z drugimi občinami sodeluje občina po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

9. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko

krajani večjih naselij ali več posameznih naselij ustanovijo
krajevno skupnost.

Odločitev o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo
prebivalci z referendumom z večino glasov tistih, ki so se
udeležili referenduma. Referendum je veljaven, če se ga je
udeležila najmanj polovica volilcev z območja, za katerega
se oblikuje krajevna skupnost.

Odločitev o razpisu referenduma in nato o ustanovitvi
krajevne skupnosti mora sprejeti Občinski svet občine Vita-
nje.

Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi kra-
jevni praznik, grb in zastavo.

10. člen
Občinski svet občine Vitanje lahko s sklepom prenese

upravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti v uprav-
ljanje krajevni skupnosti, če je ustanovljena po 9. členu tega
statuta. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sred-
stva.

Občinski svet občine Vitanje mora predhodno dobiti
mnenje organov krajevne skupnosti, kadar odloča o zade-
vah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti,
na katerega pa ni vezan. Organi krajevne skupnosti so mu
predhodno mnenje dolžni posredovati.

11. člen
Področje dela in naloge krajevne skupnosti

Za zadovoljevanje skupnih interesov in potreb krajevna
skupnost sodeluje z občinskimi organi in službami na na-
slednjih področjih:
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a) na področju gospodarstva, stanovanjske in komu-
nalne dejavnosti:

– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sred-
stva v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih oblikah
za urejanje lokalnih potreb na svojem območju,

– skrbijo za vzdrževanje objektov in naprav, ki so v
njihovem upravljanju,

– skrbijo za oskrbo naselij s pitno vodo, za javno kana-
lizacijo, javno razsvetljavo, vzdrževanje parkov in javnih zele-
nic ter urejanje zunanjega videza hiš in naselij;

b) na področju družbenih dejavnosti:
– spremljajo socialno problematiko na svojem območ-

ju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje,
– organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega varst-

va: sosedsko pomoč za starejše ljudi, klube za starejše ljudi,
socialno patronažo, sodelujejo pri reševanju stanovanjskih
vprašanj, predlagajo dodelitev denarne pomoči materialno
ogroženim občanom, sodelujejo pri izvajanju pomoči in ne-
ge na domu za starejše Ijudi,

– dajejo mnenja v zvezi z namestitvijo v domovih za
ostarele, opozarjajo na razmere in premoženjski status osta-
relih oseb,

– sodelujejo s strokovno socialno službo pri izbiri skrb-
nikov za mladoletnike in odrasle osebe, rejniških družin za
otroke, odkrivanju prizadetih otrok in mladine ter izvajanju
strožjega nadzorstva pri mladoletnih prestopnikih,

– v primeru ogroženih družin spremljajo razmere, v
katerih živijo družine z otroki in predlagajo ukrepe za izbolj-
šanje teh razmer,

– dajejo pobude in preučujejo potrebe glede denarnih
pomoči otrokom, ki so te pomoči potrebni,

– skrbijo za ohranitev naravnih lepot in zgodovinskih
posebnosti, zlasti spominskih obeležij,

– sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, name-
njenih telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,

– pospešujejo razvoj društvenih dejavnosti na svojem
področju,

– izvajajo posamezne naloge v miru in v vojni ter na
področju zaščite in reševanja občanov, za katere jih določi
pristojni organ občine (štab CZ, župan),

– sodelujejo z občinskim svetom in njegovimi organi
pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju krajev-
ne skupnosti,

– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi
občinskimi organi,

– opravljajo druge zadeve, za katere je pristojna krajev-
na skupnost.

12. člen
Organi krajevne skupnosti

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno
opravlja krajevna skupnost in tistih, ki mu jih je poveril občin-
ski svet ali župan.

Za delo sveta krajevne skupnosti se smiselno uporab-
ljajo določbe statuta Občine Vitanje, ki se nanašajo na delo
občinskega sveta in poslovnika občinskega sveta.

Svet krajevne skupnosti izvoli izmed članov predsedni-
ka, ki zastopa krajevno skupnost, in podpredsednika.

Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in letni program dela v

soglasju z občinskim svetom,
– sprejema zaključni račun KS,
– voli predsednike in člane komisij sveta krajevne skup-

nosti,
– odloča o predlogih komisij sveta krajevne skupnosti,

– daje predloge za razvoj gospodarstva, reševanje ko-
munalne in stanovanjske problematike v krajevni skupnosti,

– na svojem območju spremlja problematiko s področ-
ja šolstva, zdravstva in sociale ter predlaga ukrepe za njiho-
vo razrešitev,

– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka,

– sodeluje z občinskim svetom in njegovimi organi pri
izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi komisije in dru-
ge organe kot svoja delovna telesa.

O ustanovitvi mora obvestiti občinski svet.
Predstavniki posameznih občinskih odborov in komisij

ter delavci občinske uprave na predlog sveta KS prisostvuje-
jo sejam sveta krajevne skupnosti, kadar se obravnava prob-
lematika z njihovega delovnega področja.

Svet krajevne skupnosti redno oziroma najmanj kvartal-
no poroča županu o svojem delu in sklepih.

13. člen
Volitve članov sveta krajevne skupnosti

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebiva-
liščem v krajevni skupnosti za štiri leta.

Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po naseljih po
večinskem načelu.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo
istočasno kot redne volitve v občinske svete.

Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.

14. člen
Način financiranja krajevne skupnosti.
Delovanje krajevne skupnosti se financira:
– iz občinskega proračuna,
– s prihodki iz upravljanja s premoženjem,
– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– s plačili za storitve,
– s samoprispevki.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. Prihodki in

odhodki morajo biti zajeti v finančnem načrtu krajevne skup-
nosti in so sestavni del občinskega proračuna.

Za realizacijo nalog, ki so določene z zakonom, ter
nalog, ki jih v letnem planu opredeli občina, so sredstva
zagotovljena v občinskem proračunu. Za predhodno dogo-
vorjene naloge se lahko del sredstev prenese na žiro račun
krajevne skupnosti, ki s temi sredstvi razpolaga v imenu
občine ali pa se finančne obveznosti iz tega naslova porav-
navajo direktno z žiro računa občine.

S sredstvi, ki jih krajevne skupnosti pridobivajo iz na-
slova upravljanja z vodovodi, pokopališčem ali drugimi po-
dročji, krajevna skupnost razpolaga v okvirih sprejetega let-
nega plana.

Sredstva, ki jih kot neto efekt s tem pridobivajo krajev-
ne skupnosti, se namenjajo za razvojne naloge na območju
krajevne skupnosti.

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov
krajanov lahko KS pridobiva sredstva iz drugih virov, kot so:
prostovoljni prispevki krajanov, podjetij, drugih organizacij-
skih skupnosti, s samoprispevkom, z delom in na druge
načine ter s tako pridobljenimi sredstvi KS razpolaga v svo-
jem imenu in za svoj račun.

Občina Vitanje ne prevzema finančnih obveznosti za
naloge oziroma programe, ki s krajevno skupnostjo niso bile
predhodno pisno usklajeni. Posamični pravni posli nad 10%
letne višine obveznih rezerv občine so veljavni le ob sopod-
pisu župana.
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II. NALOGE OBČINE VITANJE

15. člen
Občina Vitanje lahko v skladu z zakoni poseduje, prido-

biva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in
vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa
svoj proračun.

16. člen
Občina Vitanje samostojno opravlja lokalne zadeve jav-

nega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom
občine ali so določene z zakonom.

Občina Vitanje za zadovoljevanje potreb svojih prebi-
valcev opravlja zlasti naslednje naloge:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu z predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih planih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in
zdravstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom in opravlja druge dejavnosti varstva okolja ta-
ko, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Izdeluje obrambne dokumente v katerih:
– določa organizacijo in način dela v vojnem stanju,

tako da zagotovi nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pri-
stojnosti,
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– načrtuje potrebne organizacijske, materialno tehnič-
ne in kadrovske rešitve za izvajanje nalog in pristojnosti v
vojni, ki jih vlada in ministrstva prenesejo na občino,

– zagotavlja delovanje gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina, za opravlja-
nje proizvodnje in storitev v vojni.

13. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

17. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja obči-

na tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavlja javni interes v primeru razlastitve za potrebe
občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

18. člen
Občina Vitanje opravlja statistično, evidenčno in anali-

tično funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na
podlagi pisne zahteve statistične in evidenčne podatke od
pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih
podatkov.

Za potrebe iz prejšnjega odstavka občina na podlagi
pisne zahteve pridobiva od upravljavcev zbirk podatke o
fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebiva-
lišče in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine,
podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež ali premoženje
oziroma del premoženja v občini ter o prostoru.

III. ORGANI OBČINE VITANJE

1. Skupne določbe

19. člen
Organi Občine Vitanje so občinski svet, župan in nad-

zorni odbor.
Organi občine se volijo oziroma imenujejo za štiri leta.

Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča
najmanj polovica njihovih članov.

Občina Vitanje ima občinsko volilno komisijo kot samo-
stojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah, statutom občine in drugimi predpisi ter splošnimi
akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter
varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovi-
tev in naloge določa zakon. Po zakonu pa mora obvezno
imeti:

– Komisijo o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s
pridobitno dejavnostjo,

– Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– Štab civilne zaščite,
– Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so

občinski funkcionarji.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.

20. člen
Občina Vitanje ima občinsko upravo kot občinski or-

gan, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti obči-
ne izvaja naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določa tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

21. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

22. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta in občin-
skih odborov ter na druge načine, ki jih določata statut in
poslovnik občinskega sveta.

Za javnost dela je odgovoren župan oziroma druga
oseba, ki jo župan pooblasti.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih občinskih organov, ki so zaupne narave. Javnost
dela se zagotavlja tudi z obveščanjem v javnih glasilih.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristi, če
izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet občine Vitanje

23. člen
Občinski svet občine Vitanje ima deset članov in je

najvišji organ odločanja v občini. Člani občinskega sveta se
volijo za štiri leta. Mandatna doba članov se začne s pote-
kom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve
seje novoizvoljenega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v kattere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno.
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24. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem na podlagi zakona.

Občinski svet občine Vitanje se voli po večinskem si-
stemu.

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

25. člen
Občinski svet občine Vitanje ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti

na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, čla-
ne odborov in komisij občinskega sveta ter člane vaških
skupnosti in Trške skupnosti Vitanje,

– imenuje volilno komisijo za lokalne volitve,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-

ve glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– določa organizacijo in delovno področje občinske

uprave na predlog župana,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklic zbora občanov,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter
javne gospodarske službe in način izvajanja le-teh,

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-
navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o ne-
združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo,
člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane
drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,

– daje mnenje k imenovanju načelnikov upravne enote,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu

načelnika upravne enote,
– določi organizacijo in način varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni
del je tudi letni načrt varstva pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon.

26. člen
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združ-

ljiva s funkcijo župana, s članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

27. člen
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči-

na članov občinskega sveta.
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

glasov navzočih članov, razen – statuta, ki se sprejme z
dvetretjinsko večino vseh članov, – poslovnika, ki se sprej-
me z dvetretjinsko večino navzočih članov – ko gre za odlo-
čanje o ustanovitvi pokrajine je potrebno dvetretjinsko so-
glasje vseh članov in v drugih pimerih ko zakon določa
dvetretjinsko večino.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
določa zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj
četrtina članov sveta.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občin-
skega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.

28. člen
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih
občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinske-
ga sveta.

29. člen
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan

lahko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupa-
na ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi,
da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta,
jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi
najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora
pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo
občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov
občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po-
tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan
seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po preje-
mu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta,
ki so zahtevo podali.

Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti prilo-
žen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane
točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi
točkami.

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-
ga sveta opravlja občinska uprava.
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30. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti določen čas
rezerviran za vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta pred-
stavnikom občinskih odborov in županu, ter odgovore nanje.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora, tajniku občine, predsednikom vaških skup-
nosti, predsedniku trške skupnosti ter drugim, za katere se
tako odloči občinski svet. O sklicu seje občinskega sveta se
obvesti javna občila.

31. člen
Seje občinskega sveta so javne. Svet lahko sklene, da

se javnost izključi, če to terja javni interes.
Člani odborov imajo pravico prisostvovati sejam občin-

skega sveta.
Predstavniki odborov in komisij ter predsedniki vaških

skupnosti, predsednik trške skupnosti so se na zahtevo
občinskega sveta dolžni udeležiti seje sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
zadeve iz njihovega področja.

32. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnosti, ki
ni združljiva člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali pogoji za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije Občinskega sveta občine Vitanje

33. člen
Občinski svet občine Vitanje ima naslednje odbore:
1. Odbor za družbene zadeve,
2. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vpra-

šanja,
3. Odbor za okolje in prostor ter komunalo,
4. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja pode-

želja,
5. Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma,
6. Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva.
Občinski svet občine Vitanje ima:
– Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta,
– Statutarnopravno komisijo,
– Občinsko volilno komisijo,
– Komisijo za socialna vprašanja,
– Komisijo za stanovanjska vprašanja,
– Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– Druge komisije in organe.
Komisije in odbore ustanovi občinski svet kot svoja

stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno
področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določata ta
statut in poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovi-
tvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi
občinski svet tudi njegove naloge.

Odbori štejejo najmanj pet in največ devet članov, ko-
misije pa najmanj tri in največ pet članov.

Odbori in komisije opravljajo naslednje naloge

34. člen
2.1.1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imen-

ovanja:
– predlaga svetu potrditev mandatov sveta in župana,
– predlaga svetu kandidate za organe sveta in druge

organe, ki jih voli in imenuje svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma

predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– obravnava višino nagrad in povračil za neprofesional-

no opravljanje funkcij,
– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve,

imenovanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik
občinskega sveta ne določata drugače,

– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na
izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in
gospodarskih službah lokalnega pomena,

– v skladu z zakonom predlaga nadomestila in povrači-
la za uspešnost občinskih funkcionarjev, predsednikov in
članov delovnih teles in delavcev, ki opravljajo strokovna,
administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občin-
skega sveta,

– opravlja druge naloge, določene s statutom, poslov-
nikom občinskega sveta in poslovnikom komisije.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

35. člen
2.1.2. Statutarnopravna komisija
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in do-

polnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spre-

membe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih
določb poslovnika,

– spremlja uporabo predpisov občine,
– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikova-

nja ter skladnosti s statutom občine predloge predpisov in
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drugih aktov, daje k njim svoja mnenja, soglasja o katerih
razpravlja občinski svet,

– obravnava vloge in pritožbe občanov, preverja njiho-
vo utemeljenost in daje predloge za rešitev,

– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovni-
kom občinskega sveta in drugimi splošnimi akti občine

Statutarnopravna komisija ima tri člane, ki jih imenuje
občinski svet.

36. člen
2.2.1. Odbor za družbene zadeve:
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kultu-

ro, socialo, zdravstvom, športom in rekreacijo,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitve-

nimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe
lokalnega pomena,

– skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in

sociale,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja.

37. člen
2.2.2. Odbor za premoženje, finance in gospodarska

vprašanja:
– obravnava občinski proračun in njegove izvršitve,
– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, pro-

daje in najema občinskega premoženja, o katerem odloča
občinski svet,

– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev
neprofitnih in socialnih stanovanj,

– daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih s
področja financiranja stanovanjske problematike in premo-
ženja,

– daje pobude nadzornemu odboru za pregled občin-
skega proračuna ali njegovega dela,

– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na
občinski proračun in občinsko premoženje.

38. člen
2.2.3. Odbor za okolje in prostor ter komunalo:
– sodeluje pri prostorskem planiranju in predlaga ob-

činskemu svetu spremembe,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zaščito in iz-

boljšanje ekoloških pogojev v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z akti s po-

dročja svojega delovanja,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši in sklad-

nejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in delovanja

lokalnih javnih služb,
– predlaga občinskemu svetu prioritetni vrstni red inve-

sticij s področja svojega delovanja,
– predlaga velikost funkcionalnega zemljišča k objek-

tom,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma,

varstva okolja, urejanja prostora in izgradnje komunalne in-
frastrukture,

– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja.

39. člen
2.2.4. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja

podeželja:
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v

zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kme-
tijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,

– daje predloge občinskemu svetu za subvencionira-
nje razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v
občini,

– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega po-
dročja,

– predlaga ukrepe na višje in strmoležečih območjih za
ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj raz-
pršenih kmetij,

– obravnava druga vprašanja razvoja podeželja,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja.

40. člen
2.2.5. Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma:
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj

turizma in kmečkega turizma,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega po-

dročja,
– daje mnenja glede vprašanj s področja turizma,
– sodeluje s subjekti turizma in kmečkega turizma ter

jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj turiz-
ma in kmečkega turizma,

– obravnava druga vprašanja s področja turizma,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja.

41. člen
2.2.6. Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospo-

darstva:
– oblikuje strategijo podjetništva ter malega gospo-

darstva ter predlaga občinskemu svetu ukrepe za razvoj
podjetništva ter malega gospodarstva,

– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega po-
dročja,

– pomaga z nasveti podjetnikom,
– oblikuje višino najemnine za lokale, ki so v lasti ob-

čine,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja,
– obravnava druga vprašanja s področja podjetništva

ter malega gospodarstva.

42. člen
Občinski svet imenuje člane odborov in komisij izmed

svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar
največ polovico članov. Predlog kandidatov pripravi komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega
sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v

nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Člani odbora ali komisije so imenovani, če je za kandi-

datno listo glasovala večina vseh članov sveta.
Predsednike odborov in komisij imenuje občinski svet.

43. člen
Odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovni-
kom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz svoje pristoj-
nosti in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
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44. člen
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in

odbore kot svoja delovna telesa, ki v okviru svojega delovne-
ga področja:

– predlagajo svetu sprejem odločitev iz njegove pristoj-
nosti,

– nadzorujejo delovanje občinskih javnih služb,
– obravnavajo pravilnike in druge akte,
– poročajo o svojem delu občinskemu svetu.
– obravnavajo predlog proračuna.

45. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Vaške skupnosti in Trška skupnost Vitanje

46. člen
V Občini Vitanje se ustanovijo vaške skupnosti, in sicer

za Ljubnico, Stenico, Vitanjsko Skomarje, Brezen, Sp. Do-
lič, Paka in Hudinja.

V Občini Vitanje se ustanovi tudi Trška skupnost Vitanje
za naselje Vitanje.

Svet vaške skupnosti mora imeti najmanj pet članov (en
svetnik in štirje člani) oziroma največ devet (en svetnik in
osem članov), s tem da za Vaško skupnost Ljubnica velja
najmanjše število pet in največje število enajst.

V vaških skupnostih Ljubnica, Stenica in Vitanjsko Sko-
marje, kjer sta voljena dva člana občinskega sveta, sta lahko
tudi oba člana omenjenih vaških skupnosti. Člani občinske-
ga sveta s področja posameznih vaških skupnostih so avto-
matično člani vaških skupnosti, kjer so bili izvoljeni z ome-
njenimi izjemami v vaških skupnostih Ljubnica, Stenica in
Vitanjsko Skomarje. Vsaka vaška skupnost mora imeti ene-
ga člana občinskega sveta.

Svet Trške skupnosti Vitanje mora imeti najmanj devet
članov (štirje svetniki in pet članov) oziroma največ enajst
članov (štirje svetniki in sedem članov). Svetniki izvoljeni v
naselju Vitanje so avtomatično člani Trške skupnosti Vitanje.

Predsednika vaških skupnosti in Trške skupnosti Vita-
nje izvolijo člani omenjenih skupnosti sami na prvi redni seji
in ne more biti član občinskega sveta. Občinski svet na
naslednji seji samo potrdi predsednika vaških skupnosti ozi-
roma predsednika Trške skupnosti Vitanje.

Mandat članov vaških skupnosti in Trške skupnosti Vi-
tanje sovpada z mandati članov Občinskega sveta občine
Vitanje in se vsa pravila glede začetka mandatov, sej in
poteka mandatov uporabljajo tudi za člane vaških skupnosti
Vitanje in Trške skupnosti Vitanje.

Vaške skupnosti in Trška skupnost Vitanje so ustanov-
ljene v skladu s 30. členom zakona o lokalni samoupravi in
so svetovalni oziroma delovni organi občinskemu svetu.

Če bodo iz vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
nastale krajevne skupnosti, se bodo ustanovile z referendu-
mom, kot ga predvideva 9. člen tega statuta.

4. Nadzorni odbor

47. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v Občini Vitanje. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine;

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-
čunskih sredstev;

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-
čunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

48. člen
Nadzorni odbor šteje pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na

podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov
občinskega sveta. Listo kandidatov določi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov
članov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta,
političnih strank, krajevnih skupnosti, zainteresiranih organi-
zacij v občini in občanov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslo-
vodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

49. člen
Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan. Nadzorni

odbor se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina čla-
nov.

Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzor-
nega odbora.

Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni
odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in
predloge pred organi občine in pred organi nadzorovanih
pravnih oseb, podpisuje pisne sklepe nadzornega odbora,
organizira delo in pripravlja ter vodi seje.

50. člen
Pristojnosti nadzornega odbora zahtevajo strokovnost

njegovih članov, zato morajo biti v odbor imenovani Ijudje, ki
praviloma izpolnjujejo temeljni pogoj strokovnosti in izkušenj
s področja zakonodaje, ki ureja finančno-računovodsko po-
dročje.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-
ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdanega letnega progra-
ma nadzora.

51. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključne račune finančnih načrtov ožjih delov občine, koli-
kor bodo ustanovljeni in bodo imeli svoje žiro račune, za-
ključne račune javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih
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skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim
nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko
nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom
seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

Član nadzornega odbora lahko predlaga svojo razreši-
tev sam ali jo predlaga odbor ali pa občinski svet.

52. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni organ ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

53. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

Glavni razlogi za razrešitev so predvsem: začetek oprav-
ljanja nezdružljivih funkcij ali dejavnosti, odstop, neaktivnost
oziroma nezmožnost izvrševanja nalog, nespoštovanje pred-
pisov, občinskega statuta in poslovnika nadzornega odbora,

če izgubi volilno pravico, če je pravnomočno obsojen na
nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.

54. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino

glasov navzočih članov nadzornega odbora.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzor-
nega odbora na lastno pobudo, pobudo člana nadzornega
odbora, občinskega sveta ali župana. Pri opravljanju svojega
dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne
podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so
tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti ob-
činskega sveta in organizacij porabnikov proračunskih sred-
stev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.

55. člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o delu nadzornega

odbora, v katerem v skladu z zakonom in tem statutom
podrobneje določi: organizacijo dela, naloge, postopke in
način dela nadzornega odbora, pravice in dolžnosti pred-
sednika in podpredsednika ter članov pri izvajanju nadzora,
delo izvedencev, postopek nadzora, pripravo, sklicevanje in
vodenje sej, pisanje zapisnikov ter vodenje evidenc in doku-
mentacije.

5. Župan

56. člen
Občina ima župana, ki ga volijo državljani s stalnim

prebivališčem v občini na neposrednih tajnih volitvah. Voli-
tve župana se opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, vendar se lah-
ko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

57. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje

občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
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določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uparve in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta
statut.

Župan lahko v skladu z zakonom odloča tudi o na
občino prenesenih zadev iz državne pristojnosti.

58. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

59. člen
Občina Vitanje ima enega podžupana. Podžupana na

županov predlog imenuje in razrešuje občinski svet izmed
svojih članov.

Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet
na županov predlog podžupana, ki bo v primeru predčasne-
ga prenehanja županovega mandata opravljal funkcijo župa-
na v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju
mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega
župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravi-
ce glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju
podžupanove funkcije odloči občinski svet.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz županove pristojnosti, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz županove pristojnosti.

60. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski
svet pa se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme

začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občin-
skemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

61. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

6. Občinska uprava

62. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
63. člen

Občina Vitanje ne more opravljati za drugo občino na-
log, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloga občinske
uprave.

Občinski svet na predlog župana odloči, da z drugo
občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več orga-
nov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejemejo občinski sveti občin.

64. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
spada, če zakon ne določa drugače.

65. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.

Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-
nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpoljujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
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Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

66. člen
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja za-

poslenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik občine.

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi njiho-
vim vodenjem predstojnike teh organov. O izločitvi predstoj-
nika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski
upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojni-
ka občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik
pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh. Kolikor tajnik
tega pooblastila nima od župana, odloča o izločitvi župan.

O sporih glede pristojnosti med organi občinske upra-
ve odloča župan.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

67. člen
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju

upravnih nalog ravnati po usmeritvah tiste občine, v katere
krajevno pristojnost zadeva spada.

Glede vodenja skupnega organa občinske uprave, na-
čina delovanja in financiranja se uporabljajo določbe zakona
in akta o ustanovitvi.

68. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji

upravni, upravni in strokovni tehnični delavci.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti lahko odlo-

ča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh
zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku v skladu z posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča
tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

69. člen
Tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični de-

lavci so upravičeni do plače, ki jo določi župan v skladu z
zakonom ter načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagra-
jevanju.

70. člen
Občinska uprava pripravlja in izvršuje odloke, odredbe,

pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan.
Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države,

kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o uprav-
nih stvareh iz državne pristojnosti.

71. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

72. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni
spor.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki
ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občine od-
loča v upravnem sporu pristojno sodišče.

7. Občinsko pravobranilstvo

73. člen
Občina Vitanje ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki

pred sodišči in drugimi državnimi oragni zastopa občino,
občinske organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina Vitanje lahko skupaj s še eno ali več občinami
ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.

8. Drugi organi Občine Vitanje

74. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora Občina Vitanje imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki
urejajo naloge občine na posameznih področjih javne upra-
ve, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s
sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega
organa.

75. člen
Občina Vitanje ima poveljnika in štab civilne zaščite

občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zašči-
te in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s
sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE VITANJE

76. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb na ob-

močju posameznih naselij so v Občini Vitanje kot ožji deli
ustanovljene vaške skupnosti in Trška skupnost Vitanje, kot
so navedene v 46. členu tega statuta. Lahko pa se ustanovi-
jo tudi krajevne skupnosti po postopku, kot ga predvideva
9. člen tega statuta.

Vaške skupnosti in Trška skupnost Vitanje so del obči-
ne v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premo-
ženjsko-finančnem in pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove skupnosti, njeno ukinitev ali
spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega
dela občine ali 10% odstotkov volilcev s tega območja po
postopku in na način, ki je določen s tem statutom. Ustanovi-
tev, ukinitev ali spremembo mora potrditi občinski svet.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI VITANJE

77. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri določa-

nju v Občini Vitanje so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.



Stran 6196 / Št. 49 / 23. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije

1. Zbor občanov

78. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volilcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-

vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja raznih objektov, odlagališč odpadkov in ne-
varnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost zadeva
spada, dolžni obravnavati in pri izvajajanju svojih nalog upo-
števati. Če pristojni organ meni, da predlogov, pobud, sta-
lišč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upošteva-
ti, je občanom dolžan na primeren način in v primernem
roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

79. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več krajevnih skupnosti, če bodo ustanovljene, za eno ali
več vaških skupnosti, za Trško skupnost Vitanje, za posa-
mezno naselje ali zaselek.

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta ali posamezne skupnosti.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov
v posamezni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov v
tej skupnosti.

Zahteva volilcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volilcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volilca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volilcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volilcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v
tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

80. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volilcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

81. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volilcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volilcev, ki sodelujejo na
zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volilcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu Občine Vitanje

82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volilcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

83. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

84. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volilcev ne spremeni.

Odločitev volilcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

85. člen
Pobuda volilcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volilcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volilec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volilcev v občini. Podporo pobudi dajo volilci
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na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volilcem za vložitev zahteve za raz-
pis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu z prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

86. člen
Volilci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volilcev.

87. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volilcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA“ oziroma “PRO-
TI“, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

88. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volilcev, ki so glasovali.

89. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

90. člen
Občinski svet občine Vitanje lahko pred odločanjem o

posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetoval-
ni referendum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volilcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

91. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volilcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

92. člen
Najmanj pet odstotkov volilcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volilcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

93. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI VITANJE

94. člen
Občina Vitanje je dolžna zagotavljati obvezne gospo-

darske javne službe, ki jih določa zakon in tiste, ki jih občina
sama določi z odlokom.

Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij in
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnosti oseb za-

sebnega prava.
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95. člen
Občina Vitanje na področju gospodarskih javnih služb

ustanovi oziroma organizira naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

96. člen
Občina Vitanje zagotavlja na področju družbenih dejav-

nosti javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo,
– osebna pomoč družini,
– knjižničarstvo.
Občina Vitanje lahko ustanovi javne službe tudi na dru-

gih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraže-
vanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s kateri-
mi se zagotavljajo javne potrebe.

97. člen
Občina Vitanje lahko zaradi gospodarnejšega in učin-

kovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo
skupaj z drugimi občinami.

98. člen
Občina Vitanje lahko določi kot gospodarsko javno

službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje
nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za
izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij ob-
čine.

99. člen
Način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb določi

občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah.

100. člen
Občina Vitanje lahko zaradi gospodarnega in učinkovi-

tega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb usta-
novi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbo-
valnih sistemov skupaj z drugimi občinami.

101. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

102. člen
Občina Vitanje mora zagotoviti izvajanje tistih javnih

služb, ki so po zakonu obvezne.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE VITANJE

103. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja Občine

Vitanje sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi pre-
mičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega pre-
moženja je pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin, v lasti občine se izvede v po postopku
in na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu z predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

104. člen
Gospodarjenje s svojim premoženjem organizira obči-

na preko svojih organov, javnih zavodov in gospodarskih
javnih služb, ki jih ustanovi v skladu z zakonom in tem statu-
tom.

Gospodarske javne službe upravljajo z njenim premo-
ženjem, v njenem imenu in za njen račun.

Občina z odloki natančneje uredi naloge, načine ter
pogoje, pod katerimi gospodarske javne službe in javni za-
vodi upravljajo z občinskim premoženjem.

Občinski svet na predlog župana imenuje in razrešuje
svoje predstavnike, člane upravnih organov gospodarskih
javnih služb in javnih zavodov ter potrjuje njihove letne pro-
grame in finančne načrte.

105. člen
Občina pridobiva sredstva iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Lastni viri občine so:
– davki in druge dajatve,
– dohodki od njenega premoženja.
Občini so zagotovljena sredstva v obsegu, s katerim

lahko omogoči izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, kar
pomeni primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih
zadev javnega pomena. Kolikor občina z lastnimi prihodki
ne more zagotoviti primerne porabe, se ji zagotovijo sred-
stva za finančno izravnavo iz državnega proračuna.

106. člen
Prihodki in odhodki za posamezne namene financira-

nja javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.
Proračun oziroma rebalans proračuna mora stopiti v veljavo
do 31. 12. tekočega leta.

107. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. Za izdatke, ki v tekočem letu
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niso predvideni v proračunu občine, je potrebno pridobiti
predhodno soglasje občinskega sveta.

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamez-
ne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

Za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvi-
deti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev se med
odhodki proračuna predvidi tudi tekoča proračunska rezer-
va. O uporabi teh sredstev odloča župan.

108. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrše-
vanje proračuna lahko župan pooblasti posamezne delavce
občinske uprave ali podžupana.

109. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

110. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo
prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu ter
prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu.

111. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani

odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

112. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

113. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan

zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

114. člen
Če se po sprejetju proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti,
določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta na-
men.

115. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neuporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

116. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje le-tega ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve obči-
ne ali najame posojilo, ki ne sme presegati 5% sprejetega
proračuna in mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

117. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Odstotek izločanja sredstev določi občinski svet
na predlog župana.

Izločanje v rezervo se izvrši praviloma vsak mesec,
najkasneje pa do 31. 12. tekočega proračunskega leta.

Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za zadnje proračunsko leto.

118. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica elementarnih

nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki

med letom pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredst-
va iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezervo do konca prora-
čunskega leta.

O uporabi sredstev rezerv pod 1. in 3. točko odloča
občinski svet, pod 2. točko pa župan.

119. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
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V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sred-
stva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim raču-
nom tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decem-
bra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun se predloži občinskemu svetu najka-
sneje do konca marca tekočega leta za preteklo leto.

120. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.

Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi
zakona.

121. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

potrdi občinski svet.
Pogodbo o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna.
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega

10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja,
odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplači-
la ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov, razen v poseb-
nih primerih, ki so določeni z zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
56/98).

122. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
se daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možne-
ga zadolževanja občine.

123. člen
Finančno poslovanje izvaja finančno-računovodska

služba, ki lahko določen del nalog prenese na zunanje insti-
tucije. V tem primeru mora skleniti sporazum, ki vsebuje
razmejitve odgovornosti in obveznosti za izvajanje posamez-
nih nalog.

Delo finančno-računovodske službe nadzoruje župan
ali tajnik in nadzorni odbor.

124. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu z predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE VITANJE

1. Splošni akti Občine Vitanje

125. člen
Splošni akti Občine Vitanje so statut, poslovnik občin-

skega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila. Splošni
akti občine so lahko tudi sklepi kot materialni akti ali akti
poslovanja občine.

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-
ske in druge načrte razvoja občine.

Posebni vrsti splošnih aktov sta proračun in zaključ-
ni račun.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

126. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki vsebuje pred-

vsem temeljna načela za organizacijo in delovanje občine,
oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede
organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega
pomena v občini.

Statut sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino gla-
sov vseh članov občinskega sveta. Sprejme se po enakem
postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

127. člen
S poslovnikom uredi občinski svet organizacijo in način

svojega dela ter način uresničevanja pravic in dolžnosti čla-
nov občinskega sveta. Sprejme ga občinski svet z dvetretjin-
sko večino navzočih članov.

128. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Odloki so predvsem predpisi materialnopravne narave.

129. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

130. člen
S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje statutar-

nih določb ali določb odloka. S pravilnikom se določi tudi
sistemizacija delovnih mest ter pogoji in postopek napredo-
vanja zaposlenih na delovnih mestih v občinski upravi.

131. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov in občinske uprave pri izvrševanju predpisov občine.

132. člen
S sklepom se lahko ustanovijo odbori in komisije, dolo-

čajo njihove naloge oziroma delovno področje, število čla-
nov in podobno.

Za razlago posameznih določb statuta ali odloka je
pristojen občinski svet.

2. Postopek za sprejem odloka

133. člen
Postopek za sprejem odloka in drugih splošnih aktov

določa poslovnik občinskega sveta.
Odloki in drugi splošni akti morajo biti uradno objavljeni

v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi,
če ni v njih drugače določeno.

Razpisi za proračunska sredstva, do katerih so upravi-
čene pravne in fizične osebe Občine Vitanje se objavijo v
uradnih glasilih.

3. Posamični akti Občine Vitanje

134. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.
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135. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajajo orga-
ni občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti odloča državni organ, ki ga
določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občine od-
loča v upravnem sporu pristojno sodišče.

VIII. VARSTVO OBČINE VITANJE V RAZMERJU DO
DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

136. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi posega
v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se s predpi-
si pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, po-
sega v njene pravice.

137. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

138. člen
Župan oziroma občinski odbor po pooblastilu občin-

skega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sprožita tudi,
če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravni-
mi akti uveljavljajo pravico na škodo javnih koristi občine.

139. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali stranski intervenient, če bi v teh postopkih lahko
bile oziroma, če so z izdanimi akti že prizadete pravice in
koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

140. člen
Občinski odbori so dolžni za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki za-
devajo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

141. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje

nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

142. člen
Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega

pomena se občina lahko povezuje v pokrajino, ki je oseba
javnega prava.

Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občin-
ski svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta. O nameri
vključitve občine v pokrajino se lahko izvede svetovalni refe-
rendum.

S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se
določijo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih pokrajina
opravlja v svoji pristojnosti, organe pokrajine in način njene-
ga financiranja.

Občina lahko sodeluje z lokalnimi skupnostmi v tujini.

143. člen
Podrobnejše pristojnosti in organizacija pokrajine se

bodo opredelile na podlagi veljavne zakonodaje s statutom
pokrajine.

144. člen
Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino glasov vseh

članov sveta sklene, da se občina poveže v druge oblike
združevanja, ki so pomembne za občino.

Na enak način odloča občinski svet tudi o navezavi
prijateljskih odnosov z mesti in občinami v tujini.

145. člen
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve širšega pome-

na, za katere daje občina soglasje pokrajini in so določene s
pokrajinskim statutom, so med drugim:

– določitev skupne lokacije odlagališča odpadkov na
svojem območju,

– gradnja medobčinskih komunalnih objektov in na-
prav,

– gradnja in financiranje medobčinskih cest ter ostale
naloge v skladu z zakonom.

146. člen
Člane pokrajinskega sveta predlaga in izvoli občinski

svet izmed svojih članov.
Po svojem položaju je župan član pokrajinskega sveta.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE
VITANJE

147. člen
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko po-

dajo organi občine ali skupina najmanj 5% volivcev v občini.

148. člen
O predlogu, da se začne postopek za spremembo ali

dopolnitev statuta, odloča občinski svet z večino prisotnih
članov.
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Če svet predlog sprejme, se osnutek sprememb ali
dopolnitev statuta občine, kot ga je določi občinski svet, da
v razpravo.

O spremembi ali dopolnitvi statuta občine odloči občin-
ski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

149. člen
Vsi predpisi bivše Občine Slovenske Konjice, ki niso v

nasprotju s tem statutom in so veljali na dan 31. 12. 1994,
se na območju Občine Vitanje uporabljajo do sprejema no-
vih na Občinskem svetu občine Vitanje.

150. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95, 9/96).

151. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-04/99-05
Vitanje, dne 12. marca 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

2360. Poslovnik Občinskega sveta občine Vitanje

Na podlagi 28. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 6. redni
seji dne 6. 5. 999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Vitanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način
dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom
ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s
poslovniki delovnih teles.

3. člen
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem

jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne

ali zasebno-pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta po-
slovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsed-

nik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom

občine.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih

in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig občine uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-

na telesa sveta in nadzorni odbor občine.

II. KONSTITUIRANJE SVETA

8. člen
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več

kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče dotedanji župan

dvajset dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče
njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo
skliče predsednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog

najmanj četrtine svetnikov – komisijo za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve, ki pre-
gleda, kateri svetniki so po poročilu občinske volilne komisi-
je bili izvoljeni in predlaga verifikacijo mandatov za svetnike
in župana.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ter administrativne zadeve na podlagi poročila in potrdil o
izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili
izvoljeni za člane sveta, predlaga občinskemu svetu odloči-
tve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev manda-
tov za člane.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ter administrativne zadeve na podlagi poročila volilne komi-
sije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu
tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za
župana ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov sveta potrdi svet na predlog komisije

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administra-
tivne zadeve potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu
potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pri-
tožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandi-
datnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glaso-
vati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z
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odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandi-
data ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani sveta in novi župan, man-
dat dotedanjim članom sveta in županu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov sveta preneha mandat
predsedniku in članom nadzornega odbora ter stalnih in
občasnih delovnih teles sveta.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

1. Splošne določbe

12. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zako-

nom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej

in sodelovati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih
člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih
delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.

Član sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme svet na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz
njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-

lovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje
predstavnike.

Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne nara-
ve, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne
skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z
akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev,
za katere zve pri svojem delu.

Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim
aktom sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkci-
je občinskega funkcionarja.

2. Vprašanja in pobude članov sveta

13. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih

občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila,
ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu in
njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana
pojasnila.

Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovo-
riti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

Član sveta ima pravico županu ali tajniku občine postaviti
vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vpra-
šanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.

14. člen
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni

obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove,
da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgo-
varjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgo-
vor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziro-
ma preučitev, lahko župan ali tajnik občine oziroma njun
namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi nasled-
nji redni seji.

15. člen
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje

vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasni-
lo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinske-
mu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči
svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

16. člen
Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delov-

nih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkci-
je za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

17. člen
Svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru

pravic in dolžnosti občine.
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Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa
na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

18. člen
Svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta po potrebi, po sklepu sveta in

na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom obči-
ne, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

19. člen
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda

se pošlje članom najkasneje sedem dni pred dnem, določe-
nim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo sveta se pošlje županu, podžupanu,
tajniku, predsedniku nadzornega odbora občine, predsed-
nikom vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje.

20. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odloča-

nje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta lahko skliče župan na predlog delov-

nega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na
lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet
odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval.

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vroče-
no članom sveta najkasneje tri dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sve-
ta skliče v skrajem roku, ki je potreben, da so s sklicem
seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem
primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na
sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za
sejo. Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane
izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet
ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče
nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.

21. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

22. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo.

23. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej

sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadalj-
njem besedilu: predsedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi nastarejši član sveta.

24. člen
Seje sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov javnih glasil na sejah sveta.
Predstavnike javnih glasil v občini se povabi na sejo z

osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v

gradiva, ki so predložena članom sveta za to sejo.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-

ru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko
spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za
javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta. Če
občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega
obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozo-
ri, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

25. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

26. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje

in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

27. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
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reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Zadeve, katere na dnevni red predlaga župan, se lahko
na predlog župana brez razprave in glasovanja umaknejo z
dnevnega reda.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na
dnevni red. Sklicatelj pošlje gradivo praviloma najmanj tri dni
pred sejo. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet
razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

28. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

29. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev
županovega mnenja in beseda predsednika delovnega tele-
sa lahko trajata največ po deset minut.

Po tem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu,
kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega
člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da
posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
časa, vendar ne več kot petnajst minut.

Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega razpravljalca. Re-
plika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike
označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

30. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.

31. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o

kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo
zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

32. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

33. člen
Seje sveta se sklicujejo praviloma v popoldanskem ča-

su in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več
kot štiri ure.

Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaki dve
uri neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali
predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil
(amandamajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali od-
govorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor
lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči svet, ali se
lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

34. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči,
če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča
sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

35. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom.
Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le

predsedujoči.

36. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
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37. člen
Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav

ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak
drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu
besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti pro-
stor, v katerem je seja.

38. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

39. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

40. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
sveta v sejni sobi (dvorani).

41. člen
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-

nov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana
odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla
“ZA“ njen sprejem.

42. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene

pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.

43. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta

poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati naj-
več dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

44. člen
Člani sveta glasujejo tako, da se opredelijo “ZA“ ali

“PROTI“ sprejemu predlagane odločitve.

45. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na

predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh čla-
nov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA“, “PROTI“ ali “NE GLASUJEM“.

46. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na pred-
log predsedujočega.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti ozna-
či, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki
je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena taj-
nost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA“ in “PROTI“. “ZA“ je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI“ pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA“ ali
besedo “PROTI“.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapored-
nih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v
glasovalno skrinjico.

47. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA“ in število glasov “PROTI“, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

48. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja

ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na

predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.
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5. Zapisnik seje sveta

49. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik, ki se praviloma

pošlje članom občinskega sveta v roku 14 dni po seji.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej sveta.
Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O
utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe spreje-
te, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil in strokovni sodelavec sveta.

Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sred-
stev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziro-
ma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne
objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika
seznani predsedujoči.

50. člen
Potek seje sveta se snema na magnetofonski trak, ki

se hrani še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so
sestavljali svet, katerega seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član sveta in drug udeleženec seje, ima pravico poslu-
šati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občin-
ske uprave.

Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesed-
no prepiše.

Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva
prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu.

51. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi

svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapi-

sniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se
hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

52. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo,

ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih organih občinske
uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkci-
je. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne zahteve
člana sveta. Izvirnik zahteve in odredba se hrani pri gradivu,
ki je bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za
svet

53. člen
Strokovno in administrativno delo za svet in za delovna

telesa sveta opravlja občinska uprava.

7. Delovna telesa sveta

54. člen
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z dolo-

čili statuta, odloka o ustanovitvi delovnih teles in tega po-
slovnika. Svet lahko ustanovi stalna in občasna delovna
telesa.

Delovna telesa sveta so odbori in komisije.

55. člen
Svet ustanovi delovna telesa za proučevanje posamez-

nih področij, za pripravo odločitev na teh področjih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odločanje na seji sveta in za
oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za pripravo,
preučevanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih aktov
sveta.

Poleg delovnih teles, ustanovljenih s statutom in odlo-
kom občine, ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s
katerimi določi tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo de-
lovno področje.

56. člen
Stalna delovna telesa sveta, njihova sestava, pristojno-

sti in način dela določa statut Občine Vitanje in odlok o
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje.

Poleg stalnih delovnih teles ima svet tudi druge odbore
in komisije, če tako narekujeta delo in potrebe sveta. Njiho-
ve naloge, sestava in način imenovanja se opredelijo v aktu
o ustanovitvi.

Za delo delovnih teles se za vprašanja, ki niso urejena v
odloku, smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se
nanašajo na delo sveta.

57. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

VI. AKTI SVETA

1. Splošne določbe

58. člen
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in

statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, ob-

vezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

59. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.
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Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko pred-
lagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu
občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

60. člen
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v arhivu občin-

ske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

61. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član
sveta, pošlje predlog odloka županu ali podžupanu oziroma
članu sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej sveta (v nadalj-
njem besedilu: predsedujoči).

62. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-

loka na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

63. člen
Predsedujoči sveta pošlje predlog odloka članom sve-

ta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj sedem
dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obrav-
navan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

64. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

65. člen
V drugi obravnavi razpravlja svet po vrstnem redu o

vsakem členu predloga odloka, ki je bil spremenjen po prvi
obravnavi. Ko svet konča razpravo o posameznem členu
predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravna-
va predloga odloka združita.

66. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj
z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni
obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim
za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h
kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri
lahko predlagajo amandma najmanj trije člani sveta in pred-
lagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

67. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji sveta glasuje večina navzočih članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

68. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

69. člen
Svet mora do prenehanja mandata svojih članov pravi-

loma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih
občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, svet v novi
sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

70. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb
splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

71. člen
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči,

da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih
aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:
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– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih čla-
nov sveta.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predla-
ga, da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega
člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku.
O tem odloči svet takoj po vložitvi predloga.

72. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, ki ga določi statut
občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem občinskega proračuna in
zaključnega računa občinskega proračuna

73. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

74. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v
decembru tekočega leta.

V letu rednih lokalnih volitev predloži župan občinske-
mu svetu predlog proračuna najkasneje v dveh mesecih po
začetku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom sveta predlog proračuna občine in izhodišča za
sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo svet opravil
splošno razpravo o predlogu proračuna občine.

Na seji sveta župan predstavi predlog proračuna
občine.

Predstavitev ni časovno omejena.

75. člen
Predsedniki delovnih teles v petnajstih dneh od vložitve

predloga proračuna občine skličejo seje delovnih teles, na
katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo pred-
log proračuna občine. Svet opravi splošno razpravo o pred-
logu proračuna občine najkasneje v desetih dneh po prete-
ku roka iz prejšnjega odstavka tega člena.

Svet po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje
postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v skladu
s tem statutom in poslovnikom sveta, ali da predlog proraču-
na občine ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora
župan pripraviti nov predlog proračuna občine.

76. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko

člani sveta k predlogu proračuna predložijo županu pisne
pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.

77. člen
Župan se najkasneje v sedmih dneh opredeli do vlože-

nih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bo
razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

78. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani sveta vlo-

žijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo
sveta.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

79. člen
Pred začetkom razprave, v kateri svet razpravlja o po-

sameznih delih predloga proračuna občine, lahko najprej
župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži
predlog proračuna občine. Svet glasuje najprej o amandam-
jih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih amandmajih.

80. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti.

81. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokov-
na služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je predlog
sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti.

82. člen
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora

župan predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog prora-
čuna občine svet obravnava in o njem odloča, po določbah
tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem
odloka.

83. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema svet po določ-

bah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po skrajša-
nem postopku.

Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna obči-
ne, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazlo-
žen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunski-
mi prihodki in izdatki.

84. člen
Zaključni račun občinskega proračuna iz prejšnjega

leta predloži župan svetu do konca marca tekočega leta.
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Ob sprejemu zaključnega računa se obravnava in spre-
jema poročilo nadzornega odbora občine. K zaključnemu
računu da svoje poročilo z mnenji in stališči odbor za finan-
ce in premoženje.

85. člen
Pred pričetkom razprave o zaključnem računu občin-

skega proračuna poda najprej obrazložitev župan, zatem
poda svoje poročilo odbor za finance in premoženje.

Svet glasuje o zaključnem računu občinskega proraču-
na v celoti.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

86. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-

nopravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občin-
ske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena,
pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu
svetu v postopek.

Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s
tem poslovnikom določen za sprejem odloka po rednem
postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

87. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema svet po postopku, ki ga ta
poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

88. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje svet, se opravijo po
določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izve-
de po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glaso-
vanje.

89. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA“ ali “PROTI“.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.

90. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem

glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

91. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta

92. člen
Predsednika in člane delovnih teles sveta imenuje svet

na podlagi liste kandidatov, ki jo določi komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zade-
ve.

Če kandidatna lista ni izglasovana, se postopek imeno-
vanja ponovi na podlagi nove liste kandidatov.

2. Imenovanje podžupana

93. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

94. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih

imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenova-
nje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in
drugih organov ter funkcionarjev občine

95. člen
Člani sveta in občinski funkcionarji imajo pravico od-

stopiti.
Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu

z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih

organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
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tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter administrativne zadeve.

Svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja ter administrativne zadeve. Komisija je hkrati s predlo-
gom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati
občinskemu svetu novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

96. člen
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.

97. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki redni

seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžu-
pan ali tajnik občine, o opravljenih nalogah med obema
sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

98. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles sveta, župa-
na in občinske uprave.

Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za
javnost.

Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in
odločitev sveta in drugih organov občine.

99. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih glasil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih glasil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

100. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od po-
stopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta
poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se
sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

101. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

102. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarnopravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika,
ki ga je dala statutarnopravna komisija, odloči svet.

XII. KONČNI DOLOČBI

103. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

104. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati po-

slovnik Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št.
32/95).

Št. 062-02-06/99-05
Vitanje, dne 6. maja 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.
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2361. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vitanje za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
20/95, 10/98, 74/98) ter statuta Občine Vitanje je Občin-
ski svet občine Vitanje na seji dne 6. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje

za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Vitanje za leto 1998, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Vitanje.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1998.

– skupni prihodki 242,111.525 SIT,
– skupni odhodki 230,614.706 SIT.

3. člen
Na podlagi o realizaciji prihodkov in odhodkov proraču-

na Občine Vitanje za leto 1998 se ugotavlja presežek pri-
hodkov nad odhodki proračuna Občine Vitanje v višini
11,496.819 SIT.

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine

Vitanje v višini 11,497.819 SIT se prenese v prihodke pro-
računa Občine Vitanje za leto 1999 in se razporedi za nasled-
nje namene:

1. presežek v višini 5,000.000 SIT se nameni investi-
cijski porabi nakup stanovanjsko poslovnega objekta,

2. presežek v višini 3,690.000 SIT se nameni potre-
bam na področju drobnega gospodarstva,

3. presek v višini 2,806.819 SIT se nameni za tekoče
potrebe na področju komunale.

5. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve v višini 873.233

SIT se prenesejo v stalno proračunsko rezervo proračuna
Občine Vitanje za leto 1999.

6. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

Občine Vitanje za leto 1998 ter njihova razporeditev sta
zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu
proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-06/99-04
Vitanje, dne 6. maja 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

2362. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1999

Na podlagi zakona 45. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter
statuta Občine Vitanje, je Občinski svet občine Vitanje na 5.
seji, dne 26. marca 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Vitanje (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravlja-
nje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premože-
njem.

2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1999

znašajo 199,814.000 SIT od tega:
– tekoči odhodki 154,562.000 SIT,
– investicijski odhodki 45,250.000 SIT,
– rezerve 1,450.000 SIT.

3. člen
V rezerve Občine Vitanje se izloči najmanj 0,5% prihod-

kov. Izločanje v rezervo se izvršuje mesečno, najkasneje pa
do konca leta in preneha, ko sredstva rezerve dosežejo 2%
doseženih prihodkov za zadnje leto.

4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma ena-

komerno kot letna akontacija, vendar v odvisnosti od zapad-
lih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja
občinskega proračuna.

5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejena za po-
sebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo ob-
činskega proračuna.

6. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati

sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim
odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna ob-
veznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.

7. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sred-

stev rezerv Občine Vitanje za namene iz 12. člena zakona o
financiranju občin. V nujnih primerih lahko o uporabi sred-
stev rezerv odloča župan, ki o uporabi obvesti občinski svet.

8. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi

tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove real-
ne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

9. člen
Občina lahko najame posojilo v višini 10% zagotovljene

porabe.
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Odplačilo glavnice in obresti v letu zadolževanja ne
sme preseči 5% zagotovljene porabe.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporabja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 062-02-05/99-03
Vitanje, dne 26. marca 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

2363. Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške
skupnosti Vitanje

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 46. člena statuta Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 5.
redni seji dne 26. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti

Vitanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Občini Vitanje se ustanovijo vaške skupnosti, in sicer

za Ljubnico, Stenico, Vitanjsko Skomarje, Brezen, Sp. Do-
lič, Paka in Hudinja (v nadaljevanju: vaške skupnosti).

V Občini Vitanje se ustanovi tudi Trška skupnost Vitanje
za naselje Vitanje.

2. člen
Vaške skupnosti in Trška skupnost Vitanje so ustanov-

ljena v skladu z 30. členom zakona o lokalni samoupravi in
so delovna ter posvetovalna telesa občinskemu svetu, župa-
nu in Občinski upravi občine Vitanje ter dajejo tem organom
mnenja in predloge.

Organi občine so dolžni vse predloge vaških skupnosti
in Trške skupnosti vzeti na znanje in jih obravnavati v okviru
denarnih in drugih možnosti. Na mnenja pa niso vezani in
lahko sprejmejo tudi drugačno odločitev.

Če bodo iz vaških skupnosti in Trške skupnosti nastale
krajevne skupnosti, se bodo ustanovile z referendumom,
kot ga predvideva 9. člen statuta Občine Vitanje.

3. člen
Svet vaške skupnosti in Trške skupnosti Vitanje imajo

svojega predsednika in določeno število članov.
Svet vaške skupnosti ima najmanj pet članov (en svet-

nik + štirje člani) oziroma največ devet (en svetnik + osem
članov), s tem da za vaško skupnost Ljubnica velja najmanj-
še število pet in največje število enajst.

V Vaških skupnostih Ljubnica, Stenica in Vitanjsko Sko-
marje, kjer sta voljena dva člana občinskega sveta, sta lahko
tudi oba člana omenjenih vaških skupnosti. Člani občinske-
ga sveta s področja posameznih vaških skupnosti so avto-

matično člani vaških skupnosti, kjer so bili izvoljeni z ome-
njenim izjemami v Vaških skupnostih Ljubnica, Stenica in
Vitanjsko Skomarje. Vsaka vaška skupnost mora imeti ene-
ga člana občinskega sveta.

Svet Trške skupnosti Vitanje mora imeti najmanj devet
članov (štirje svetniki + pet članov) oziroma največ enajst
članov (štirje svetniki + sedem članov). Svetniki izvoljeni v
naselju Vitanje so avtomatično člani Trške skupnosti Vitanje.

4. člen
Člani vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje so

izvoljeni za dobo štirih let do naslednjih volitev.
Mandat članov vaških skupnosti in Trške skupnosti Vi-

tanje sovpada z mandati članov občinskega sveta in se vsa
pravila glede začetka mandatov, sej in poteka mandatov
uporabljajo tudi za člane vaških skupnosti in Trške skupnosti
Vitanje.

Predsednika vaških skupnosti in Trške skupnosti Vita-
nje izvolijo člani omenjenih skupnosti sami in ne more biti
član občinskega sveta. Občinski svet občine Vitanje pri
potrditvi odloka potrdi tudi predsednike vaških skupnosti in
Trške skupnosti Vitanje.

5. člen
Predsednik vaške skupnosti in Trške skupnosti Vitanje:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo skupnosti,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega

sveta in delavci občinske uprave,
– dobiva gradivo za seje občinskega sveta in lahko

sodeluje na sejah,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.

II. SESTAVA VAŠKIH SKUPNOSTI IN TRŠKE SKUPNOSTI
VITANJE

II.1. Vaška skupnost Ljubnica

6. člen
Vaška skupnost Ljubnica ima enajst članov, in sicer:
PESJAK Jože, Ljubnica 27a, Vitanje – predsednik;
ČREŠNAR Pavel, Ljubnica 45a, Vitanje – predsednik

za Bukovo goro;
TRNOVŠEK Pavel, Ljubnica 27, Vitanje;
PLANKL Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje;
PAVLIČ Ivan, Ljubnica 49, Vitanje;
ROTOVNIK Franc, Ljubnica 4, Vitanje;
SOJČ Marija, Ljubnica 67, Vitanje;
ZBIČAJNIK Franc, Ljubnica 22, Vitanje;
KREMAR Mihael, Ljubnica 54, Vitanje;
KOVŠE Štefan, Ljubnica 18, Vitanje;
KOVŠE Vili, Ljubnica 14, Vitanje.
Vaška skupnost Ljubnica zajema področja Ljubnice in

Bukove gore in ima zato predsednika in podpredsednika
oziroma predsednika za področje Bukove gore.

II.2. Vaška skupnost Stenica

7. člen
Vaška skupnost Stenica ima pet članov, in sicer:
KUŠAR Alojz, Stenica 44, Vitanje – predsednik
PLANKL Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje;
PUNGARTNIK Stanko, Stenica 37, Vitanje;
BRODEJ Janislav, Stenica 35a, Vitanje;
KUŠAR Stanislav, Stenica 6, Vitanje.
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II.3. Vaška skupnost Vitanjsko Skomarje

8. člen
Vaška skupnost Vitanjsko Skomarje ima devet članov,

in sicer:
KRANJČAN Ivan ml., Vitanjsko Skomarje 28, Vitanje –

predsednik;
TRNOVŠEK Pavel, Ljubnica 27, Vitanje;
PLANKL Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje;
FIJAVŽ Jože, Vitanjsko Skomarje 29, Vitanje;
KRIČAJ Ivan, Vitanjsko Skomarje 3, Vitanje;
IRŠIČ Marija, Vitanjsko Skomarje 21, Vitanje;
HREN Martin, Vitanjsko Skomarje 22, Vitanje;
KLEMENC Franc, Vitanjsko Skomarje 8, Vitanje;
SOJČ Jože, Vitanjsko Skomarje 25, Vitanje.

II.4. Vaška skupnost Brezen

9. člen
Vaška skupnost Brezen ima šest članov, in sicer:
LONČARIČ Milan, Brezen 16, Vitanje – predsednik;
GORNJAK Alojz, Brezen 22, Vitanje;
MAVC Anton, Brezen 51, Vitanje;
VOLAVC Franc, Brezen 61, Vitanje;
JAVORNIK Željko, Brezen 14, Vitanje,
KOTNIK Anton, Brezen 40, Vitanje.

II.5. Vaška skupnost Spodnji Dolič

10. člen
Vaška skupnost Spodnji Dolič ima devet članov, in

sicer:
KOTNIK Agica, Sp. Dolič 30, Vitanje – predsednik;
PESJAK Rudolf, Sp. Dolič 3, Vitanje;
KRIČAJ Roman, Sp. Dolič 37, Vitanje;
ROŠER Jože, Sp. Dolič 52, Vitanje;
MAKOVŠEK Alfonz, Sp. Dolič 8a, Vitanje;
KOTNIK Jože, Sp. Dolič 50, Vitanje;
VIHER Nataša, Sp. Dolič 5, Vitanje;
ŠPEGELJ Jože, Sp. Dolič 39, Vitanje;
ZALOŽNIK Tomislav, Sp. Dolič 46, Vitanje.

II.6. Vaška skupnost Paka

11. člen
Vaška skupnost Paka ima šest članov, in sicer:
KRANC Vinko, Paka 49, Vitanje – predsednik;
POGOREVC Pavel, Paka 54, Vitanje;
OŠLAK Franc, Sp. Dolič 37, Vitanje;
OVČAR Karel, Paka 33, Vitanje;
PRAUNSEIS Oto, Paka 58, Vitanje;
JESENIČNIK Anton, Paka 63, Vitanje.

II.7. Vaška skupnost Hudinja

12. člen
Vaška skupnost Hudinja ima šest članov, in sicer:
HROVAT Milan, Hudinja 23, Vitanje – predsednik;
KOTNIK Viktor, Hudinja 13, Vitanje;
KOTNIK Stanko, Hudinja 73, Vitanje;
HREN Vinko, Hudinja 78, Vitanje;
MATIJEC Janko, Hudinja 37, Vitanje;
VERANIČ Jože, Hudinja 58, Vitanje.

II.8. Trška skupnost Vitanje

13. člen
Trška skupnost Vitanje ima enajst članov, in sicer:
JAKOP Jože, Pod Hriberco 19, Vitanje – predsednik;
ŠPEGELJ Vili, Brezen 34, Vitanje;
LAMOT Gustimir, Antonova ulica 8, Vitanje;
HRIBERNIK Jože, Paka 7a, Vitanje;
OŠLAK Anton, Štajnhof 11, Vitanje;
SLEMENŠEK Jože, Grajski trg 39, Vitanje;
POLUTNIK Mirko, Štajnhof 1, Vitanje;
BRAČIČ Franc, Grajski trg 21, Vitanje;
OVČAR Milan, Na vasi 22, Vitanje;
SOJČ Rajko, Paka 7, Vitanje;
SEVŠEK Jože, Na gmajni 4, Vitanje.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o

ustanovitvi vaških skupnosti Ljubnica, Stenica, Skomarje
del, Brezen, Sp. Dolič, Paka del, Hudinja in Trške skupnosti
Vitanje (Uradni list RS, št. 33/95).

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-05/99-05
Vitanje, dne 26. marca 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

2364. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega
sveta občine Vitanje

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 33. člena statuta Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 5.
redni seji dne 26. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta

občine Vitanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Vitanje ustanavlja

svoja stalna delovna telesa – komisije in odbore, določa
njihovo sestavo ter pristojnosti in naloge.

2. člen
Občinski svet občine Vitanje ustanovi kot svoja stalna

delovna telesa:
1. komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja,
2. statutarno-pravno komisijo,
3. odbor za družbene zadeve,
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4. odbor za premoženje, finance in gospodarska vpra-
šanja,

5. odbor za okolje in prostor ter komunalo,
6. odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
7. odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma,
8. odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva.

3. člen
Občinski odbori in komisije so strokovno delovna in

posvetovalna telesa Občinskega sveta občine Vitanje, župa-
nu in občinski upravi ter v skladu s statutom Občine Vitanje,
poslovnikom občinskega sveta in drugimi predpisi obravna-
vajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občin-
skemu svetu mnenja in predloge.

4. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko

občinski svet s sklepom ustanovi začasna delovna telesa kot
so komisijo za socialna vprašanja, komisijo za stanovanjska
vprašanja in druge komisije in organe.

5. člen
Občinski svet občine Vitanje ima poleg stalnih in obča-

snih delovnih teles še delovna telesa, ki jih mora občina
ustanoviti na podlagi posameznih zakonskih aktov, ki dolo-
čajo tudi njihovo sestavo, pristojnosti in naloge, kot je npr.
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugo.

6. člen
Delovna telesa imajo predsednika in določeno število

članov.
Odbori štejejo najmanj pet in največ devet članov, ko-

misije pa najmanj tri in največ pet članov.
Člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed čla-

nov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov,
vendar največ polovica članov.

Odbore vodijo člani občinskega sveta.

7. člen
Članstvo v delovnih telesih ni združljivo z članstvom v

nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

8. člen
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobu-

do, na zahtevo občinskega sveta ali župana.
Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov.

9. člen
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega

sveta in delavci občinske uprave,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.

10. člen
Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki z

namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge o
zadevah, ki se obravnavajo na seji.

11. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske

uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.

II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja

12. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane, ki jih je občinski svet imenoval izmed svojih
članov, in sicer:

ŠPEGELJ Vili, Brezen 34, Vitanje – predsednik ko-
misije;

LAMOT Gustimir, Antonova ulica 8, Vitanje;
OŠLAK Anton, Štajnhof 11, Vitanje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja naslednje naloge (34. člen statuta Občine Vitanje):
– predlaga svetu potrditev mandatov sveta in župana,
– predlaga svetu kandidate za oragne sveta in druge

organe, ki jih voli in imenuje svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma

predloge v zvezi z kadrovskimi vprašanji v občini,
– obravnava višino nagrad in povračil za neprofesional-

no opravljanje funkcij,
– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve,

imenovanja in razrešitve, razen če statut in poslovnik občin-
skega sveta ne določata drugače,

– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na
izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in
gospodarskih službah lokalnega pomena,

– v skladu z zakonom predlaga nadomestila in povrači-
la za uspešnost občinskih funkcionarjev, predsednikov in
članov delovnih teles in delavcev, ki opravljajo strokovna,
administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občin-
skega sveta,

– opravlja druge naloge, določene s statutom občine,
poslovnikom občinskega sveta in poslovnikom komisije.

2. Statutarno-pravna komisija

13. člen
Statutarno-pravna komisija ima tri člane, in sicer:
PLANKL Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje – predsednik

komisije;
HRIBERNIK Jože, Paka 7a, Vitanje;
TRNOVŠEK Pavel, Ljubnica 27, Vitanje.
Statutarno-pravna komisija opravlja naslednje naloge

(35. člen statuta Občine Vitanje):
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in do-

polnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spre-

membe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih
določb poslovnika,

– spremlja uporabo predpisov občine,
– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikova-

nja ter skladnosti s statutom občine predloge predpisov in
drugih aktov, daje k njim svoja mnenja, soglasja in o katerih
razpravlja občinski svet,

– obravnava vloge in pritožbe občanov, preverja njiho-
vo utemeljenost in daje predloge za rešitev,

– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovni-
kom občinskega sveta in drugimi splošnimi akti občine.

3. Odbor za družbene zadeve

14. člen
Odbor za družbene zadeve ima pet članov, in sicer:
LAMOT Gustimir, Antonova ulica 8, Vitanje – predsed-

nik odbora;
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ŠPEGELJ Vili, Brezen 34, Vitanje;
KOTNIK Viktor, Hudinja 13, Vitanje;
KOS Magda, Na gmajni 2, Vitanje;
POLUTNIK Petra, Štajnhof 1, Vitanje.
Odbor za družbene zadeve opravlja naslednje naloge

(36. člen statuta Občine Vitanje):
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kultu-

ro, socialo, zdravstvom, športom in rekreacijo,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitve-

nimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe
lokalnega pomena,

– skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in

sociale,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja.

4. Odbor za premoženje, finance in gospodarska
vprašanja

15. člen
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vpraša-

nja ima pet članov, in sicer:
HRIBERNIK Jože, Paka 7a, Vitanje – predsednik od-

bora;
PLANKL Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje;
POGOREVC Pavel, Paka 54, Vitanje;
OŠLAK Anton, Štajnhof 11, Vitanje;
VETRIH Slavko, Sp. Dolič 13, Vitanje.
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vpraša-

nja opravlja naslednje naloge (37. člen statuta Občine Vi-
tanje):

– obravnava občinski proračun in njegove izvršitve,
– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, pro-

daje in najema občinskega premoženja, o katerem odloča
občinski svet,

– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev
neprofitnih in socialnih stanovanj,

– daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih s
področja financiranja stanovanjske problematike in premo-
ženja,

– daje pobude nadzornemu odboru za pregled občin-
skega proračuna ali njegovega dela,

– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na
občinski proračun in občinsko premoženje.

5. Odbor za okolje in prostor ter komunalo

16. člen
Odbor za okolje in prostor ter komunalo ima sedem

članov, in sicer:
TRNOVŠEK Pavel, Ljubnica 27, Vitanje – predsednik

odbora;
LAMOT Gustimir, Antonova ulica 8, Vitanje;
ŠPEGELJ Vili, Brezen 34, Vitanje;
PESJAK Rudolf, Sp. Dolič 3, Vitanje;
PLANKL Stanko ml., Konjiška cesta 13, Vitanje;
MAROŠEK Majda, Pod Stenico 3, Vitanje;
FRIC Gorazd, Kajuhova 6, Slov. Konjice.
Odbor za okolje in prostor ter komunalo opravlja na-

slednje naloge (38. člen statuta Občine Vitanje):
– sodeluje pri prostorskem planiranju in predlaga ob-

činskemu svetu spremembe,

– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zaščito in iz-
boljšanje ekoloških pogojev v občini,

– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z akti s po-
dročja svojega delovanja,

– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši in sklad-
nejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,

– obravnava vprašanja glede upravljanja in delovanja
lokalnih javnih služb,

– predlaga občinskemu svetu prioritetni vrstni red inve-
sticij s področja svojega delovanja,

– predlaga velikost funkcionalnega zemljišča k objek-
tom,

– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma,
varstva okolja, urejanje prostora in izgradnje komunalne in-
frastrukture,

– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja.

6. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja
podeželja

17. člen
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja

ima devet članov, in sicer:
KOTNIK Viktor, Hudinja 13, Vitanje – predsednik od-

bora;
PESJAK Rudolf, Sp. Dolič 3, Vitanje;
POGOREVC Pavel, Paka 54, Vitanje;
ŠPEGELJ Vili, Brezen 34, Vitanje;
TRNOVŠEK Pavel, Ljubnica 27, Vitanje;
SLATINEK Jožica, Loška gora 14, Zreče;
PODPEČAN Marjan, Ljubnica 25, Vitanje;
JAVORNIK Jože, Brezen 14, Vitanje;
KRIČAJ Roman, Sp. Dolič 37, Vitanje.
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja

opravlja naslednje naloge (39. člen statuta Občine Vitanje):
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v

zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kme-
tijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,

– daje predloge občinskemu svetu za subvencionira-
nje razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v
občini,

– daje mnenja občinskemu svetu o aktih s tega po-
dročja,

– predlaga ukrepe na višje in strmo ležečih območjih
za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj
razpršenih kmetij,

– obravnava druga vprašanja razvoja podeželja,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja.

7. Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma

18. člen
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma ima pet

članov, in sicer:
OŠLAK Anton, Štajnhof 11, Vitanje – predsednik od-

bora;
GORNJAK Alojz, Brezen 22, Vitanje;
PLANKL Zdenko, Ljubnica 33, Vitanje;
POLUTNIK Mirko, Štajnhof 1, Vitanje;
JESENIČNIK Ivan, Grajski trg 2, Vitanje.



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 23. 6. 1999 / Stran 6217

Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma opravlja
naslednje naloge (40. člen statuta Občine Vitanje):

– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj
turizma in kmečkega turizma,

– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega po-
dročja,

– daje mnenja glede vprašanj s področja turizma,
– sodeluje s subjekti turizma in kmečkega turizma ter

jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj turiz-
ma in kmečkega turizma,

– obravnava druga vprašanja s področja turizma,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja.

8. Odbor za razvoj podjetništva ter malega
gospodarstva

19. člen
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva

ima pet članov, in sicer:
GORNJAK Alojz, Brezen 22, Vitanje – predsednik od-

bora;
HRIBERNIK Jože, Paka 7a, Vitanje;
TRNOVŠEK Pavel, Ljubnica 27, Vitanje;
BOROVNIK Marjan, Štajnhof 8, Vitanje;
MALIGOJ Vlado, Tičnica 3, Vitanje.
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva

opravlja naslednje naloge (41. člen statuta Občine Vitanje):
– oblikuje strategijo podjetništva ter malega gospodars-

tva ter predlaga občinskemu svetu ukrepe za razvoj podjet-
ništva ter malega gospodarstva,

– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega po-
dročja,

– pomaga z nasveti podjetnikom,
– oblikuje višino najemnine za lokale, ki so v lasti obči-

ne,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje

dejavnosti svojega delovnega področja,
– obravnava druga vprašanja s področja podjetništva

ter malega gospodarstva.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Glede načina dela delovnih teles občinskega sveta se

smiselno uporabljajo določbe statuta in poslovnika Občin-
skega sveta občine Vitanje, ki urejata način delovanja občin-
skega sveta.

Člani delovnih teles so izvoljeni za dobo štirih let do
naslednjih lokalnih volitev.

21. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o ustanovitvi občinskih odborov v Občini Vitanje (Uradni list
RS, št. 33/95).

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-05/99-06
Vitanje, dne 26. marca 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

2365. Odlok o oskrbi z vodo

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št 32/93), na podlagi odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 17/96) in
na podlagi določil statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št.
49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 5. redni seji sveta
dne 26. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o oskrbi z vodo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe z vodo na

območju Občine Vitanje iz javnega vodovoda, s katerim
upravlja od Občine Vitanje pooblaščena organizacija
(izvajalec).

2. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi

objekti in napravami, ki oskrbujejo najmanj pet priključkov
različnih uporabnikov.

3. člen
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe z vodo in

izvaja distribucijo vode in upravlja vodooskrbni sistem (v
nadaljnjem besedilu »upravljalec«).

Fizične in pravne osebe, ki z upravljalcem sklenejo
pogodbo o dobavi vode, so uporabniki vode iz javnega
vodovoda (v nadaljnjem besedilu »uporabnik«).

4. člen
Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju

in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunal-
nem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne
službe oskrbe z vodo.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJALCEV

5. člen
1. Objekti in naprave uporabnikov
Objekti in naprave uporabnikov so:
– vodovodni priključki,
– vodovodni jaški in niše,
– obračunski vodomeri,
– interno vodovodno in hidrantno omrežje,
– druge naprave, ki so namenjene za zagotavljanje vo-

de in so last uporabnika.
Uporabniki so dolžni objekte in naprave iz prvega od-

stavka tega člena vzdrževati v skladu s predpisi.
Vsako spremembo na napravah iz prvega odstavka te-

ga člena so uporabniki dolžni sporočiti upravljalcu. Če gre
za povečanje priključne moči mora uporabnik pridobiti od
upravljalca soglasje.

6. člen
2. Objekti in naprave upravljalca
Objekti in naprave upravljalca so:
– primarno omrežje in naprave,
– sekundarno omrežje in naprave.
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7. člen
V skladu z zakonom, ki določa, da so vodovodni objekti

in naprave, ki dobavljajo vodo za namensko skupno porabo
(požarna voda, vzdrževanje javnih površin) skupne rabe,
ostali objekti in naprave pa individualne rabe, ima upravljalec
pravico pokrivanja stroškov vzdrževanja objektov skupne ra-
be iz proračunskih virov občine.

8. člen
Podrobnosti glede objektov in naprav uporabnikov in

upravljalca iz predhodnih členov tega odloka določa pose-
ben pravilnik.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

9. člen
Kjer je zgrajen javni vodovod, je obvezna priključitev in

uporaba javnega vodovoda.
Soglasje izdaja upravljalec po pooblastilu občine.
V primeru, če so zmogljivosti javnega vodovoda pre-

majhne, mora upravljalec o tem seznaniti uporabnika in na-
vesti pogoje za priključitev.

10. člen
Upravljalec izdaja naslednja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom in ureditvenim

načrtom,
– k lokacijskim dokumentacijam oziroma projektom za

pridobitev gradbenega dovoljenja
– za priključitev obstoječih zgradb,
– za začasne priključke,
– k posegom v prostor.

11. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po

prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumen-
tacijo, ki je podrobneje opredeljena v pravilniku, določenem
v 8. členu tega odloka.

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe je potreb-
no predložiti dokumentacijo, kot je določeno pred priključi-
tvijo.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje se predloži, če je
bilo izdano.

12. člen
Upravljalec je dolžan dopustiti priključitev, če je upo-

rabnik izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna
vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.

13. člen
Priključek je del objekta in je last uporabnika. Pri oprav-

ljanju vzdrževalnih del uporabnik ni upravičen do odškodni-
ne za nastalo škodo na zemljišču, po katerem poteka priklju-
ček.

Priključek do vključno obračunskega vodomera vzdr-
žuje upravljalec: stroški zemeljskih in gradbenih del breme-
nijo uporabnika, stroški montažnih del pa upravljalca.

14. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

lahko pa ima objekt tudi več priključkov. Priključek je stalen
ali začasen. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka
mora upravljalec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s
pogoji za pridobitev stalnega priključka.

15. člen
Montažna in geodetska dela pri izvedbi vodovodnih

priključkov lahko izvaja samo upravljalec na stroške uporab-
nika. Ostala dela na javnih vodovodih lahko opravlja uspo-
sobljen izvajalec za gradnjo objektov in naprav oskrbe z
vodo. Nad izvajanjem del na javnih vodovodih izvaja upravlja-
lec upravljalski nadzor, ki se nanaša na izpolnjevanje stan-
dardov upravljalca in pregled zgrajenega omrežja.

16. člen
Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in

drugih del na objektih komunalne infrastrukture zagotovijo,
da ostane vodovodno omrežje in naprave nepoškodovano.

V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhod-
nega odstavka tega člena, vzpostavi prvotno stanje upravlja-
lec na stroške izvajalcev.

IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V
UPRAVLJANJE

17. člen
Dva ali več javnih vodovodov se lahko združijo v večji

sistem.
Javni vodovod se prenese upravljalcu pod pogoji, da:
– zanje obstaja predpisana dokumentacija,
– so izračunani stroški obratovanja vodovoda,
– so vgrajeni obračunski vodomeri,
– je odločitev o tem sprejel organ upravljanja upravljal-

ca in pristojni organ občine.
Podrobnejše pogoje o tem določa pravilnik iz 8. člena

tega odloka.

18. člen
Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti finančna sred-

stva, za prenos lokalnih vodovodov v upravljanje upravljalcu,
skadno s programom prevzemov.

V. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

19. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo-

meri.

20. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti obračunski vo-

domer upravljalec.
Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za

njihove redne preglede.
Pravilnik iz 8. člena tega odloka določa podrobnosti

glede tipa, velikosti in namestitve vodomera, pregledov teh
vodomerov, vzdrževanja ipd.

21. člen
Osnova za obračun porabljene vode je stanje obračun-

skega vodomera na dan odčitanja.

22. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za

vodomer. Upravljalcu mora biti omogočen dostop v prostor
za vodomer za vzdrževalna dela, redne preglede in odčita-
vanje.

23. člen
Uporabnik je dolžan poravnati stroške prve nabave in

namestitve obračunskega vodomera.



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 23. 6. 1999 / Stran 6219

Stroške kontrole, popravila in zamenjave plača uporab-
nik z mesečno vzdrževalnino vodomera, izračunano na os-
novi dejanskih stroškov.

24. člen
Stroški odpravljanja okvar in poškodb nastalih na vodo-

meru ali priključku gredo po krivdnem načelu v breme tiste-
ga, ki jih je povzročil.

25. člen
Uporabnik je dolžan okvaro na priključku ali vodomeru

prijaviti upravljalcu.
Uporabnik ima pravico poleg rednih pregledov zahte-

vati izredno kontrolo točnosti vodomera, če o njej dvomi. Če
se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomerja izven
dopustnih toleranc nosi stroške preizkusa upravljalec.

26. člen
Cena kubičnega metra vode se določa v skladu z ve-

ljavnimi predpisi na podlagi kalkulacij.

27. člen
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izda-

nih položnic ali računov, na osnovi odčitane dejanske pora-
be vode. Način izstavitve položnic ali računov je podrobneje
opredeljen v pravilniku iz 8. člena tega odloka.

Upravljalec vodovoda opravi najmanj enkrat letno obra-
čun porabljene vode in spremembe drugih elementov, ki so
bistveni za izračun plačila vode.

28. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz

istega priključka, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom
pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za
porabljeno vodo v objektu.

Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posamez-
nim uporabnikom ni obveznost upravljalca.

29. člen
V primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je

obračunski vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni
mogoče odčitati vodomera, se obračuna pavšalna poraba
vode na osnovi povprečne porabe vode v preteklem obra-
čunskem obdobju.

30. člen
Uporabnik poravna obrok plačila do roka, ki je nave-

den na položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči uprav-
ljalcu pismene pripombe, oziroma ugovor na obrok izstav-
ljen po položnici ali računu najkasneje v 8 dneh po prejemu.
Ugovor ne zadrži plačila računa.

VI. PREKINITEV DOBAVE VODE

31. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odpove-

di, vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode v
naslednjih primerih:

1. če stanje interne inštalacije ali vodomernega jaška
ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem
vodovodu,

2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljalca,

3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporab-
nik tega noče preprečiti,

4. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,

5. če uporabnik onemogoča pooblaščenim osebam
upravljalca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled
priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,

6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani
plombo na vodomeru, zasunu ali hidrantu ali kako drugače
spremeni izvedbo priključka,

7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,

8. če uporabnik ne plača računa ali položnice po izte-
ku plačilnega roka, niti v 15 dneh po izstavitvi pismenega
opomina,

9. če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost
onesnaževanja pitne vode, kot je določeno v posebnem
odloku.

32. člen
Dobava vode je prekinjena, dokler ni ukinjen vzrok

prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati
stroške prekinitve in ponovne priključitve.

Upravljalec lahko prekine dobavo vode na stroške upo-
rabnika, če uporabnik ali od njega pooblaščena oseba pi-
sno odpove priključek ali zahteva zaporo vode.

Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode zaradi
planiranih vzdrževalnih del na omrežju ali ostalih napravah
vodovoda, vendar mora o tem pravočasno obvestiti uporab-
nike ali s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali nepo-
sredno. V primeru iznenadnih okvar ima upravljalec pravico
prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila. V takih
primerih obvesti večje uporabnike neposredno, odprava ok-
vare pa se mora odpraviti v najkrajšem možnem času.

VII. VARČEVANJE Z VODO

33. člen
V primerih višje sile (potres, požar, suša, onesnaževa-

nje virov, izpad energije, velike okvare itd.), ima upravljalec
pravico brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati doba-
vo vode, mora pa obvestiti uporabnika in postopati v skladu
s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

Skrbeti mora predvsem za prednostno preskrbo za
osnovne življenjske potrebe uporabnikov in za požarno
varnost.

VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV

34. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo zlasti naslednje

obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru

razpoložljivih kapacitet in da pravočasno pripravlja plane
enostavne in razširjene reprodukcije,

2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodo-
voda,

3. vzdržuje vodovodne priključke kot to določa 13.
člen,

4. redno preglejuje, preiskuša in zamenjuje obračun-
ske vodomere v skladu s predpisi in tem odlokom,

5. redno kontrolira kvaliteto vode v skladu s predpisi,
6. obvešča uporabnike o času, trajanju in ukrepih ob

prekinitvah dobave vode preko sredstev javnega obveščanja
ali neposredno oziroma na drug krajevno običajen način,

7. vodi kataster vodovodnih objektov in naprav ter osta-
le evidence,
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8. odčituje vodomere in skrbi za obračun porabljene
vode,

9. ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na
vodovod,

10. organizira preskrbo v izrednih razmerah in ažurno
poroča o nastopu izrednih razmer pristojnim organom,

11. sistematično pregleduje omrežje in ugotavlja izgube,
12. po naročilu pristojnega organa občine skrbi za

pravilno delovanje hidrantov in naprav požarnega omrežja in
jih vzdržuje,

13. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklo-
pom na javni vodovod,

14. pregleduje interne instalacije in opravi kontrolo
kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan uteme-
ljen sum, da je voda neustrezna,

15. seznani uporabnike z določili odloka na krajevno
ustrezen način.

35. člen
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo interno instalacijo, interne hidrante

in vodomerni jašek ali nišo, jih ščitijo pred zmrzovanjem in
čistijo dostope zaradi snega, ledu in drugih snovi,

2. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
3. omogočajo dostop do obračunskega vodomera in

internih hidrantov,
4. kontrolirajo dejansko porabo vode,
5. takoj javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodo-

vodu, vodomerih in odjem vode iz hidrantov,
6. s pismenim obvestilom upravljalcu javijo lastninske,

namembnostne in ostale spremembe pri uporabniku,
7. redno plačujejo vodo in vzdrževalnino vodomerov na

osnovi izdanih položnic in računov v plačilnem roku,
8. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo

obračun preko enega obračunskega vodomera,
9. izvajajo varčevalne in druge ukrepe v izrednih razme-

rah ali po prekinitvi dobave vode,
10. pridobijo soglasje upravljalca za večja dela pri pre-

delavi interne instalacije.

36. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu

uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnažiti vode v na-
peljavi.

Stroški kontrole vode v interni inštalaciji se plačajo po
načelu drugega odstavka 24. člena.

IX. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

37. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem

požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhib-
nem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja
upravljalca le za gašenje požarov, gasilske vaje, za njihovo
preizkušanje in izpiranje vodovoda, vendar z naknadnim ob-
vestilom v roku 24 ur, zaradi registracije nekontroliranega
odvzema vode.

Voda iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne prire-
ditve in za polnenje cistern za prevoz vode se sme koristiti le
s privolitvijo upravljalca. Dogovor o poravnavi stroškov za
vodo se uredi s pogodbo.

38. člen
Uporabnik je dolžan uporabljati hidrant skrbno in je

odgovoren za škodo zaradi okvar, ki jih je povzročil.

X. KAZENSKE DOLOČBE

39. člen
Upravljalec javnega vodovoda se kaznuje za prekršek v

skladu z zakonom od 75.000 SIT do 1,200.000 SIT, če:
– prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila

uporabnikov, (33. člen, zadnji odstavek),
– ne dopusti priključitve kot določa 12. člen,
– ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu,
– ne izpolnjuje obveznosti iz 34. člena 5. in 6. točka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se v skladu z

zakonom kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca vodovo-
da, od 5.000 SIT do 60.000 SIT.

40. člen
Uporabnik, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek

v skladu z zakonom od 5.000 SIT do 120.000 SIT, če:
1. vodovodnega priključka ne priključi na javni vodo-

vod, kot to določa 9. člen,
2. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 37. in 38.

členom,
3. se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca,
4. ne izpolnjuje obveznosti po 1., 2., 3., 6., 9. in 10.

točki 35. člena tega odloka.
Uporabnik vode, ki je pravna oseba se kaznuje za

prekrške iz 1., 2., in 3. točke prejšnjega odstavka tega
člena, kakor tudi njena odgovorna oseba od 5.000 SIT do
120.000 SIT.

41. člen
Pravna oseba in njena odgovorna oseba se kaznuje za

prekršek v skaldu z zakonom od 5.000 SIT do 120.000
SIT, če:

1. če ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji
ostanejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju
(16. člen),

2. pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotavljajo,
da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoško-
dovane,

3. ne merijo porabljene vode (21. člen) in ne namestijo
vodomera, kot to določa 20. člen.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
Občina, ki gospodari z javnimi vodovodi mora v roku

šestintrideset mesecev od uveljavitve tega odloka prenesti
objekte v upravljanje upravljalcu, kot to določa 17. člen tega
odloka.

43. člen
Tehnično izvedbo vodovodnih priključkov uskladijo upo-

rabniki s tem odlokom in predpisi, izdanimi na njegovi podla-
gi najpozneje v šestintridesetih mesecih od dneva uveljavi-
tve tega odloka.

44. člen
Pogodbe med upravljalci in uporabniki iz 3. člena odlo-

ka morajo biti sklenjene v roku enega leta od dneva uveljavi-
tve tega odloka, pogodbe z uporabniki iz 42. člena odloka
pa v roku enega leta po prevzemu objektov.

45. člen
Pravilnik s katerim se bodo podrobneje urejala vpraša-

nja opredeljena zlasti v 7., 8., 11., 17., 20. in 27. členu
tega odloka, izda župan, najpozneje v roku šest mesecev od
dneva uveljavitve odloka.
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46. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka

opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalec pa oprav-
lja upravljalski nadzor.

47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 062-02-05/99-08
Vitanje, dne 26. marca 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

2366. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih
zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni
predvidena izdelava prostorskih izvedbenih
načrtov

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) in na podlagi 15., 25. in 133. člena statuta Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99), je Občinski svet občine
Vitanje na 6. redni seji dne 6. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prostorksih ureditvenih
pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven

ureditvenih območij, za katera ni predvidena
izdelava prostorskih izvedbenih načrtov

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. ob-

močja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za ka-
tera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
(Uradni list SRS, št. 34/87), se 93. člen dopolni, in sicer v
naslednjem:

»Tlorisna zazidana površina znaša do 42 m2 z možnim
odstopanjem zunanjih dimenzij objekta 1,5 m v vsaki smeri.«

2. člen
Ostalo besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogo-

jih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih ob-
močij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbe-
nih načrtov (Uradni list SRS, št. 34/87), ostane nespreme-
njeno.

Sprememba odloka se nanaša samo na območje Obči-
ne Vitanje.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-06/99-09
Vitanje, dne 6. maja 1999.

Župan
Občine Vitanje

Slavko Krajnc l. r.

2367. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilu stroškov

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/93, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in na podlagi 34. člena statuta Občine
Vitanje je Občinski svet občine Vitanje na 5. redni seji dne
6. 5. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilu

stroškov

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja

plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v
skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določ-
bami zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo opravljal svojo funkcijo

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo če se je v

soglasju z županom tako odločil, odločitev pa potrdi občin-
ski svet.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN NAGRAD

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Vitanje, ki sodi v 7. skupino občin, določen količnik osnov-
ne plače v višini 3,5, županu pripada funkcijski dodatek v
višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

4. člen
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%

plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.
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Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Plača podžupana se oblikuje v skladu s kriteriji, kot so:
– za vodenje občinskega sveta 20%,
– za koordinacijo dela na posameznem področju 30%,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20%,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po poobla-

stilu 10%.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu

delovnega telesa ne pripada del plače oziroma sejnina, ki
pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom
delovnih teles.

5. člen
Članom občinskega sveta pripada za opravljanje nepo-

klicne funkcije sejnina.
Če se svetnik ne udeleži seje mu sejnina, določena s

tem pravilnikom ne pripada. Evidenco prisotnosti na sejah
občinskega sveta vodi za to zadolženi delavec občinske
uprave.

Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-
ta znaša največ 15% dela plače najvišje vrednotene funkcije
v občini, in sicer za:

– za vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 15%,

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 35%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 25%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sve-

ta 20%,
– udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je

15%.

6. člen
Za delo v nadzornem odboru pripada sejnina v deležu

15% najvišje vrednotene funkcije v občini, in sicer:
– kot sejnina za predsednika odbora 40%,
– kot sejnina za člana odbora 20%.

7. člen
Za delo v drugih delovnih telesih in manjših komisijah

občinskega sveta in župana, pripada članom del plače ozi-
roma sejnina, ki znaša za predsednika delovnega telesa
20%, za člana pa 15% dela plače najvišje vrednotene funk-
cije v občini za nepoklicno opravljanje funkcije.

8. člen
Funkcionarji, ki sodelujejo v delovnih telesih: kot so

člani vaških skupnosti, posvetovalni organi in ki so imenova-
ni v komisije, odbore in svete v drugih institucijah in zavodih
ipd., ne pripada nobeno povračilo stroškov ali del plače
oziroma sejnina saj se njihova funkcija smatra kot častna
funkcija, ki se ne plača, razen če občinski svet ne določi
drugače.

9. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

10. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 30 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi sklepa o imenovanju kot mandatne pogodbe
civilnopravnega obligacijskega razmerja za posamezne voli-
tve oziroma referendum.

11. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda

za posameznega občinskega funkcionarja komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja.

Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti de-
lovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje
občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.

III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Vitanje. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja funkcio-

nar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda
župan.

Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda potni
nalog podžupan ali tajnik.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač oziroma sej-

nin in povračila drugih stroškov, ki jih imajo občinski funk-
cionarji, se zagotavljajo iz sredstev proračuna.

15. člen
Plače in deli plač oziroma sejnine in druga povračila, ki

pripadajo občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles ob-
činskega sveta in župana ter podžupana in drugih v tem pravilni-
ku določenih se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve
mandata oziroma imenovanja po evidenci prisotnosti.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta se lahko smiselno uporabljajo tudi za izplačila sejnin
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drugim članom in organom, ki jih ustanovi občinski svet ali
župan s tem, da so na ta način določeni najvišji zneski, ki jih
je možno izplačati.

Isto velja za druge uporabnike občinskega proračuna
(zavodi, skladi, javna podjetja in drugi) če imajo izplačilo
sejnin oziroma nagrad opredeljene v svojih aktih in zanje
predvidena v planih lastna sredstva.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prejšnje-
ga odstavka se lahko določi nagrada v dvojnem znesku.

Delavci občinske uprave, ki po sklepu opravljajo tajniš-
ka oziroma strokovna dela za posamezen organ, odbor ozi-
roma delovno telo, opredeljena v tem pravilniku imajo pravi-
co do nagrade v obliki sejnine, v višini kot je opredeljena za
posameznega člana tega organa, odbora oziroma delovne-
ga telesa.

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati vsi dose-

danji pravilniki in sklepi o sejninah občinskih funkcionarjih in
plači župana.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji občin-

skega sveta Občine Vitanje, veljati pa začne z dnem objave v
Uradnem listu listu RS.

Št. 062-02-06/99-06
Vitanje, dne 6. maja 1999.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

DRŽAVNI ZBOR
2315. Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za

zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni
zaplembe premoženja (ZIOOZP) 6061

2316. Odlok o izvolitvi članov sodnega sveta, ki jih voli
Državni zbor Republike Slovenije 6062

MINISTRSTVA
2317. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti stanovanja 6062
2318. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov

skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do
23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet 6062

USTAVNO SODIŠČE
2319. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in

zakonitosti 2. člena odloka o razglasitvi športnih
objektov občinskega pomena št. 01505-3/99 z
dne 3. 3. 1999 Občinskega sveta občine Bled 6065

2320. Odločba o odpravi 9. točke 1. člena in tarifne šte-
vilke 9 odloka o komunalnih taksah v Občini
Videm 6065

2321. Odločba o razveljavitvi odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih v Občini Tolmin, kolikor se nana-
ša na naselje Idrsko v Občini Kobarid 6066

SODNI SVET
2322. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi

kandidatur za prosto mesto 6067
2323. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi

kandidatur za prosto mesto 6068

2324. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto 6068

2325. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča 6068

2326. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča 6068

2327. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča 6068

2328. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
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puščenih vozil 6095

BREŽICE
2335. Statut Občine Brežice 6097
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stroških komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča v Občini Polzela 6174

2346. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagra-
dah članov delovnih teles občinskega sveta in čla-
nov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov 6174

PREBOLD
2347. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 1999 6176
2348. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana obči-
ne Žalec – za območje Občine Prebold 6177

2349. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
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2350. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 6179

PUCONCI
2351. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta

krajevne skupnosti Vaneča 6179

SEVNICA
2352. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6179

SEŽANA
2353. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1999 6179

ŠKOCJAN
2354. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili,

ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja 6180
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VELIKA POLANA
2357. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega
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